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Kitabınızın Yazarından
Birkaç Söz.

Değerli Okuyucu,

Bu kitaptan ne şekilde yararlanmayı
umuyorsunuz? Bu kitap size nasıl yardımcı
olacak? Birçok öğrenci bu kitabı evliliğe
hazırlık kursu olarak yapmaktadır. Genç
çiftler, bu kitapta mutlu bir yuva
oluşturmak için zamanın kanıtladığı
kurallar bulurlar. Anne Baba ve çocuklar iyi
aile ilişkilerinin temel ilkelerini çalışırken
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birbirlerini daha çok takdir etmeyi
öğrenirler. Danışmanlar da bu sayfalarda
başkalarına aktarmak için iyi ve pratik
öğütler hazinesi bulurlar.

Bu kitapta herkes için bir şeyler vardır, bu
yüzden onu iyi çalışın, kendi ihtiyaçlarınızı
karşılayan kısımları bulun.

Tabii ki doğru şeyin nasıl yapılacağını
bilmenin onu yapmadıkça size bir yararı
olmaz. Bu kitabın dokuz bölümünden ne
kadar yarar sağlayacağınız, size uygun
olan kısımları ne kadar uyguladığınıza
bağlıdır.

Rex Jackson
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TÜRKÇE KUTSAL KİTABIM YOK.

NEREDEN ELDE EDEBİLİRİM?
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1 Evlilik Nedir?

1

Evlilik Nedir?

Evlilik ilahi bir planın ürünüdür. Evlilik
kurumunu yaratan ya da düşünüp böyle bir
şeyi uyduran insanlar değildir — evliliği
Tanrı yaratmıştır. Aden Bahçesi, Tanrı'nın
evliliği vermeyi seçtiği yerdi. Tanrı,
Sözünde evliliği yüceltir. Mesih'in Kana
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1 Evlilik Nedir?

köyünde yapılan düğündeki varlığı da bunu
onaylamaktadır.

Bu bölümde, Mesih'in kilisesi ile olan
ilişkisinin tanrısal ilkeler üzerine kurulmuş
olan her evlilikte bulunan yansımasını
inceleyeceğiz.

Birisi evliliği, "bir araya konulması gereken
bütün parçaları içeren” bir alet takımına
benzetir. Evlilik bazı pürüzlü yüzeylerin
zımparalanmasını, biraz yapıştırma, biraz
çekiçle vurma, biraz toz alma ve biraz da
cila sürüp parlatmayı gerektirir. Ama
sonuçta güzel bir ödül beklemektedir.

Uzun vadede kalıcı olacak ve başkalarını
olumlu yönde etkileyecek türde bir evlilik,
Tanrı'nın Sözü'nde verilen kalıba ve
talimatlara uygun olarak bina edilmiş olan
evliliktir.
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1 Evlilik Nedir?

Bu bölümde...

Evlilik: Tanrı Tarafından Atanan Bir Kurum
Evlilik: Özel Bir İlişki
Evlilik: Kutsal Bir Birlik
Evlilik: Dünya İçin Önemi

EVLİLİK: TANRI TARAFINDAN
ATANAN BİR KURUM

Evlilik İnsanlara Tanrı Tarafından Bir Bereket
Olarak Verilmiştir

Evlilik, günah dünyaya girmeden önce de
var olan tek kurumdur. Bunu Tanrı'nın Sözü
olan Kutsal Kitap'ta okuyoruz:
18 Sonra, "Adem'in yalnız kalması iyi değil"
dedi, "Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.
21 RAB Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi.
Adem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga
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1 Evlilik Nedir?

kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı."
(Yaratılış 2:18, 21).

İzlenecek Bir Kalıpla Birlikte Verilmiştir

Tanrı'nın, günah yeryüzüne girmeden önce
Havva'yı Adem'e hayat arkadaşı olması için
yarattığını görüyoruz. Bu yüzden, Tanrı'nın
erkek ve kadın hakkındaki kusursuz
tasarısının bir parçası olarak evlilik ilişkisini
verdiğini biliyoruz. Tanrı evliliği, Aden
Bahçesi'nde sağladığı kusursuz şartlara
dahil ettiği için, evliliği Tanrı'nın bütün
insanlar için her zaman geçerli olan kalıbı
olarak kabul edebiliriz.

İnsanların evlenmesi Tanrı'yı hoşnut eder,
ama Tanrı'nın evlilik için bazı standartları
vardır. Tanrı, Kendi halkının bu standartları
izlemesini, Kendisinin evlilik hakkında
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1 Evlilik Nedir?

onlara vermiş olduğu kalıba göre hareket
etmelerini bekler.

Ne yazık ki, Aden Bahçesi'ne günah
girmiştir. O zamandan beri de günah,
Tanrı'nın insana vermiş olduğu bereket-
lerin birçoğunu çarpıtıp bozmaktadır.
Günah milyonlarca evliliği mahvetmiştir.

Evliliğinizin Tanrı'nın tadını çıkartmanızı
istediği olağanüstü bir evlilik olmasını
istiyorsanız, Tanrı'nın size Kendi Sözü olan
Kutsal Kitap'ta verdiği kalıbı izleyin.

Günümüzde, evlilik kurumu ve yuvaya karşı
şimdiye kadar hiçbir zaman olmadığı bir
biçimde saldırılarda bulunulmaktadır. Hatta
birçokları evliliği tamamen bir kenara
koyup onun yerine evlenmeden birlikte
yaşamak gibi geçici düzenlemeler
uygulamaktadır. Bu düzenlemeler
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1 Evlilik Nedir?

taraflardan birinin istediği herhangi bir
zamanda son bulabilir. Dünyanın birçok
yerinde evliliklerin üçte ikisi boşanmayla
son bulmaktadır. Bu, Tanrı'nın Kutsal
Kitap'ta bildirilen kalıbına tamamen
aykırıdır. Tanrı, evliliğinizin Kendisinin size
olan sevgisini gösterebileceği bir ilişki
olmasını arzular. Bu ancak siz O'nun
gösterdiği yolu arayıp O'nun kalıbını
izleyerek O'nu onurlandırdıkça
gerçekleşebilir.

Kutsal Kitap bizlere evlilik ve ev yaşamı
hakkında birçok öğretilerde bulunur. Bu
kitabı okuyacak bazılarınız henüz evli
değilsiniz. Evlilik konusundaki planları-
nızda Tanrı'nın size yol göstermesine izin
verin. Evli olanlarınız, bu kitabın evliliğinizi
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1 Evlilik Nedir?

daha iyi ve daha mutlu bir hale getirebile-
ceğini göreceksiniz.

Ruhsal Gerçekleri Öğretmek İçin Verilmiştir

Tanrı'nın sizin için planlamış olduğu evlilik,
Mesih'le kilisesi arasındaki sevgi, saygı,
birlik ve dostluğun bir resmidir. Eski
Antlaşma'da Tanrı, Kendi halkının kocası
olduğunu söyler. Yeni Antlaşma'da kiliseye
Mesih'in gelini adı verilir.

"31 “Bunun için adam annesini babasını
bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden
olacak.” 32 Bu sır büyüktür; ben bunu Mesih
ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. 33 Size
gelince, her biriniz karısını kendisi gibi
sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin."
(Efesliler 5:31-33)
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1 Evlilik Nedir?

EVLİLİK: ÖZEL BİR İLİŞKİ

Yaşam Boyu Birbirine Ait Olmak

Evlilik, erkekle kadını yaşam boyu yasal ve
ahlaksal olarak birbirlerine bağlayan ve
diğer kişilerle cinsel yönden yakın ilişkileri
dışarıda bırakan bir birlikteliktir. Bu şekilde
bir ev kurulabilir ve bir aile sürdürülebilir.
Bir erkekle bir kadın evlilik bağıyla
birleştiklerinde "bir beden olurlar."

Sevgi ve Dostluk

Tanrı, adamın yalnız olmasının iyi
olmadığını söylemişti. Erkekten bir kemik
alarak onun dostluğa olan ihtiyacını
karşılamak için kadını yarattı.

Ünlü bir tanrıbilimci, Tanrı'nın Adem'in
karısını ayaklarının altında ezmemesi için
onun ayağından bir kemik almadığını
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1 Evlilik Nedir?

yazmıştır. Karısı onu yönetmesin diye
adamın başından da bir kemik almamıştır.
Tanrı, erkek karısını sevsin, onu korusun ve
onu yanında tutsun diye Adem'in kalbine
yakın bir yerden bir kaburga kemiği
almıştır.

Bir evliliğin mutluluk içinde sürmesi karı
koca arasındaki sevgi ve dostluğa bağlıdır.
Havva, Adem'in bir parçasıydı. Karı koca
birbirlerinin birer parçası haline gelmiş-
lerdir. Yaşamları bir tek yaşam olarak
birleşmiştir ve her ikisi de yalnız başlarına
bir bütün değildirler. Efesliler 5:28, "28

kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi
sevmelidir" der.

Anne Babalık

Evlilik bir erkek ve karısı için genelde anne
babalık ilişkisi ve bunun sorumluluklarını
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1 Evlilik Nedir?

gerektirir. Kişilerin evlilikleri, çocukların
doğabileceği ve bir babayla bir annenin
sevgisine sahip olabilecekleri bir yuva ve
bir aile oluşturur. Tanrı'nın Adem'le
Havva'ya, "28 Verimli olun, çoğalın.
Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın"
sözleri (Yaratılış 1:28), anne babalığın,
Kendi planının bir parçası olduğunu
göstermektedir.

Bir ailenin çocukları olduğunda, anne baba
onlara bakma ve onlar için sağlam ve
uyumlu bir ev hayatı sağlama sorumluluğu
altındadırlar. Tanrı, çocuklara büyüyebile-
cekleri ve Kendisini tanıyabilecekleri doğru
bir ortam verilmesiyle yakından ilgilen-
mektedir. İsa'nın çocuklara karşı olan
tutumunu anlamak için Markos 10:13-16'yı
okuyun:
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1 Evlilik Nedir?

13 Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın
yanına getiriyor, onlara dokunmasını
istiyorlardı. Ne var ki, öğrenciler onları
azarladılar. 14 İsa bunu görünce kızdı.
Öğrencilerine, “Bırakın, çocuklar bana
gelsin” dedi. “Onlara engel olmayın! Çünkü
Tanrı'nın Egemenliği böylelerinindir. 15 Size
doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemen-
liği'ni bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu
egemenliğe asla giremez.” 16 Çocukları
kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup
onları kutsadı.

EVLİLİK: KUTSAL BİR BİRLİK

Bir Erkek - Bir Kadın

Dünyada Adem'le Havva'dan başka kimse
yoktu. Bazıları dünyanın insanlarla daha
çabuk dolması için Tanrı'nın Adem'e birden
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1 Evlilik Nedir?

fazla eş vermesi gerektiğini düşünebilir.
Ama her zaman en iyi olanı bilen Tanrı ona
sadece bir tek eş verdi. Bu Tanrı'nın
tasarısıydı; Tanrı'nın evlilik konusundaki
ideali buydu. Öyleyse Tanrı belirlemiş
olduğu ideal evlilikte, bir erkek için bir
kadın sağlamıştır.

"5 Bu nedenle adam annesini babasını
bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek
bir beden olacaklar.' 6 Şöyle ki, onlar artık
iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın
birleştirdiğini, insan ayırmasın" (Matta
19:5-6).

İsa, bir erkekle bir kadının tek beden
olacaklarını söyledi. Adetler ne olursa
olsun Kutsal Kitap'ın öğretisi budur.
Dünyanın bazı yerlerinde, adetler bir
erkeğin birden fazla eş almasına izin verir.
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1 Evlilik Nedir?

Bir ülkede, bir kadının birden fazla erkekle
evlenmesi adettir. Başka bir yerde, bir
ailenin bütün oğulları aynı kadınla evlenir.
Ve bazı halklar arasında kocalar eşlerini
değiştokuş ederler. Bazı insanlar tekrar
tekrar boşanıp evlenirler. Diğerleri evlen-
meden birlikte yaşarlar. Bu yüzden
gördüğünüz gibi adetler, doğru türdeki bir
evliliğin nasıl olması gerektiği konusunda
pratik bir kılavuz değildirler. Bunu öğren-
mek için Tanrı'nın Sözü'ne bakmanız
gereklidir.

Tanrı'nın Bu Birlik Hakkındaki Yasaları

İsa bir erkeğin karısıyla olan bu birliği hiçbir
şeyin bozmaması gerektiğini söyledi. Tanrı
Musa'ya, adına On Emir dediğimiz yasaları
verdiğinde erkekle kadının birliğini bozacak
günahlara karşı yasalar koydu:
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1 Evlilik Nedir?

14 “Zina etmeyeceksin. 17 “Komşunun ...
karısına, ... göz dikmeyeceksin.” (Çıkış
20:14,17).

Başka birisiyle cinsel bir ilişki içine giren
eşlerin her biri zina işlemiş olur ve bu
Tanrı'nın yasasına karşı gelmektedir. Bu
ahlaka aykırıdır. Başka birisinin karısını ya
da kocasını istemek bile günahtır:

"28 Ama ben size diyorum ki, bir kadına
şehvetle bakan her adam, yüreğinde o
kadınla zina etmiş olur." (Matta 5:28)

İncil de, Tanrı'nın ahlaksızlık konusundaki
uyarısını vurgular. "4 Herkes evliliğe saygı
göstersin. Evlilik yatağı günahla
lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları,
zina edenleri yargılayacak." (İbraniler 13:4)
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1 Evlilik Nedir?

EVLİLİK: DÜNYA İÇİN ÖNEMİ

Bu bölümde yeniden baktığımızda, evliliğin
Tanrı'nın insanlık için olan planının bir
parçası olduğunu görebiliriz. Evlilik
konusunda, Tanrı'nın öğretisi ve kalıbını
izlediğimizde, mutlu bir yuvamız olur. Evde
yaşadıklarımız birçok ruhsal gerçeği daha
iyi anlamamıza yardım edecektir.

Tanrı'nın amacı, karı koca, anne baba ve
çocukların aile içinde her birinin ihtiyaçları
olan sevgi, dostluk ve ilgiyi bulmalarıdır.

Tanrı ayrıca aileyi toplumun temel ünitesi
olarak da kurmuştur. Tanrı'nın yasaları
erkekler ve kadınlar için yaşanacak
ahlaksal standartları verir. Birbirleriyle
huzur içinde yaşamayı öğrenmiş oldukları
mutlu yuvalardan gelen kişiler, bunun
başka insanlarla anlaşmalarına yardımcı
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1 Evlilik Nedir?

olduğunu görürler. Saygın toplumlar, saygın
ve dürüst ailelerden oluşurlar. İyi aileler iyi
toplumlar, iyi toplumlar iyi uluslar
oluştururlar.

Öyleyse her ailenin Tanrı'nın standartlarını
kabul etmesi ve mutluluk konusunda
Tanrı'nın kurallarına uyması çok önemlidir!
Aileyi mahvedecek şeylere karşı uyanık
olmak çok önemlidir! Tanrı'nın aileniz ve
eviniz hakkında söylediklerini öğrenmek
çok önemlidir! Her bölümü inceleyip her
birinde öğrendiklerinizi uygularken Tanrı
sizi bereketlesin. ~ ~ ~
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2 Evlilikten Önce

2

Evlilikten Önce

Tanrı'nın  doğru  ve  yanlış  konusundaki
standartları,  oğulları  ve  kızlarının  dolu
dolu  yaşam  sürmelerini  mümkün  kılmak
için  verilmiştir.  1.Korintliler  9:24-27
bizlere,  bir  koşucunun  yarışa  fiziksel
olarak  hazır  olmak  için  kendisini  sıkı  bir
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2 Evlilikten Önce

disipline  tabi  tuttuğunu  söyler.  Ödül
kazanmak  ve  ileride  daha  büyük  bir
mutluluğa  ulaşmak  amacıyla geçici
zevkleri  göz ardı  eder.

Bir erkekle  bir  kadın  arasındaki  ilişkide,
Tanrı'nın standartları onları  zevklerden
alıkoymak  için  değil,  mümkün  olan  en
büyük  zevke  yöneltmek  için  verilmiş-
lerdir.  Tanrı  insanı  doğal  arzularla
yaratmıştır,  bunlardan  bazıları  cinsel
birleşmede  dışavurum  kazanırlar.  Ama
Tanrı'nın  Sözü  bu  ilişkilerin  evlilik  için
saklanması  gerektiğini  belirtir.

Genelde,  yaşamları  disiplinli  ve  bencil-
likten  uzak  özellikler  taşıyan  bir  karı
koca,  bu  davranış  kalıplarını  evlilikten
önce benimserler.  Karı  koca  olmadan
önce  ahlaksal  engelleri  tanımadan  anlık
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2 Evlilikten Önce

zevklerin  tadını  çıkaran  diğerleri  ise
hiçbir  zaman  iyileşmeyebilecek  olan
yaralar  taşırlar.

Bu bölümde,  Tanrı'nın  yasalarını  hafife
alan  kişilerin  daha  büyük  zevkten,  yani
Tanrı'nın  kendileri  için  sakladığı  daha  iyi
ödülden  mahrum  kaldıklarını  göreceğiz.

Bu bölümde...

● Tanrı  Sizi  Evlilik  İçin  Hazırlar
● Tanrı  Pak  Kalmanızı  Bekler
● Tanrı'nın  Standartlarına  Uyabilirsiniz

TANRI  SİZİ  EVLİLİK  İÇİN  HAZIRLAR

Tanrı  insanlığı  yarattığında,  erkek  ve
kadını  Kendi  kusursuz  planına  göre
yarattı.  Aile  yaşamı  için  bazı  şeyler
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2 Evlilikten Önce

sağladı.  İnsan  vücudunu,  bir  erkekle  bir
kadının  cinsel  birliğinden  çocukların
doğabileceği  şekilde  biçimlendirdi.

Tanrı  ayrıca  çocuğun  vücuduna,  onu
zamanı  gelince  bir  yetişkinin  sorumlu-
luklarına  hazırlayacak  olan  bir  gelişme
süreci  koydu.

Erkek  ve  kız  çocuklar,  çocukluktan
gençliğe  geçerlerken  vücutlarında  birçok
değişiklikler  olur.  Bu  fiziksel  değişimlere
yeni  ilgi  alanları,  duygular  ve  arzular  da
eşlik  eder.  Erkekler  kızlara  kızlar  da
erkeklere  ilgi  duymaya  başlar.  Bunun
kötü  bir  yanı  yoktur.  Bu,  sadece  Tanrı'
nın  onları  evliliğe  hazırlama  planının  bir
parçasıdır.
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2 Evlilikten Önce

"27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu
Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve
dişi olarak yarattı."  (Yaratılış  1:27)

Ancak,  gençlerin,  Tanrı'nın  evlilikten
önceki  davranışları  konusunda  standart-
ları  -daha  sonra  mutlu  bir  yuvaları
olmasını  bekliyorlarsa, -  uymaları  gereken
kuralları  olduğunu  anlamaları  çok
önemlidir.

TANRI  PAK  KALMANIZI  BEKLER

Tanrı'nın İçinizde Yaşaması İçin

Tanrı,  size  vermiş  olduğu  vücuda  saygı
göstermenizi  ve  vücudunuza  O'nu
onurlandıracak  bir  şekilde  davranmanızı
ister.  Onu  üç  nedenden  ötürü  fiziksel  ve
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2 Evlilikten Önce

ahlaksal  olarak  temiz  tutmanız
gerekmektedir:

● Tanrı'nın  içinizde  yaşaması  için.
● Aileniz  için.
● Sağlığınız  için.

16 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın
Ruhu'nun sizde yaşadığını bilmiyor
musunuz? 17 Kim Tanrı'nın tapınağını
yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü
Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak
sizsiniz. (1.Korintliler  3:16-17)

Bir  Hıristiyan  olarak,  aileniz  ve  kendi
sağlığınız  açısından  kendiniz  gibi  başka
sorumluluklarınız  olduğu  halde,  en
önemli  sorumluluğunuz  kendinizi
Tanrı'nın  yaşaması  için  kutsal,  pak  ve
kutsallaştırılmış  bir  araç  olarak
korumaktır.
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2 Evlilikten Önce

Kutsal  Kitap  genç  erkekleri,  fahişelerin
ya  da  hafifmeşrep  kadınların  ardından
gitmek  konusunda  uyarır.  Evlilik
dışındaki  cinsel  ilişkileri,  homoseksüel-
liği  ve  bütün  cinsel  sapkınlık  biçimlerini
kesinlikle  yasaklar.  1.Korintliler  6:15-17,
19'u dikkatle  okuyun:

15 Bedenlerinizin Mesih'in üyeleri olduğunu
bilmiyor musunuz? Mesih'in üyelerini alıp
bir fahişenin üyeleri mi yapayım? Asla! 16

Yoksa fahişeyle birleşenin, onunla tek
beden olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü
“İkisi tek beden olacak” deniyor. 17 Rab'le
birleşen kişiyse O'nunla tek ruh olur. 19

Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve
içinizdeki Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu
bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz.
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2 Evlilikten Önce

Paklık  ilkelerine  aldırılmadığında  oluşan
sonuçlardan  bazılarına  dikkat  edin.  İlk
olarak,  ahlaksız  kişiler  sık  sık  zührevi
hastalıklara  yakalanırlar.  Bu  sadece
sağlığın  kaybolmasına  ve  utanca  neden
olmakla  kalmaz  aynı  zamanda  enfekte
olan  kişilerden  çocuklarına  geçip,  körlük,
akıl  hastalıkları  ve  diğer  başka  fiziksel
bozukluklar  gibi  kalıcı  etkileri  olabilir.

Ahlaksız  bir  davranış  hamileliğe  neden
olduğunda,  genç  kadın  çocuğu  normal
evlilik  ilişkisinin  dışında,  yasal  bir  evlilik
birliğinin  kendisine  vereceği  güvenlik
olmadan  büyük  bir  zorlukla  yetiştirmek
zorunda  kalabilir.  Böylece  çocuk  anne
babasından  alabileceği  sevgi  ve  ilgiden
yoksun  kalır.
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2 Evlilikten Önce

Kendi  Sağlığınız  İçin

Evlilik  dışı  cinsel  ilişkilerinizin  olmama-
sının  size  bir  zararı  dokunacağını
düşünmeyin.  Tanrı'nın  standartlarına
uymak,  kendi  zevklerinizi  tatmin  etmek-
ten  çok  daha  önemlidir.  Kutsal  Kitap'ta
yer  alan  Süleyman'ın  Özdeyişleri  adlı
kısımda  bu  konuda  harikulade  öğütler
bulunmaktadır.  Süleyman'ın  Özdeyişleri
7:1-27  şöyle der:

1 Oğlum, sözlerimi yerine getir,
Aklında tut buyruklarımı.

2 Buyruklarımı yerine getir ki, yaşayasın.
Öğrettiklerimi gözünün bebeği gibi koru.

3 Onları yüzük gibi parmaklarına geçir,
Yüreğinin levhasına yaz.
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2 Evlilikten Önce

4 Bilgeliğe, “Sen kız kardeşimsin”, Akla,
“Akrabamsın” de.

5 Zina eden kadından, Yaltaklanan ahlaksız
kadından seni koruyacak olan bunlardır.

6 Evimin penceresinden, Kafesin ardından
dışarıyı seyrederken,

7 Bir sürü toy gencin arasında, Sağduyudan
yoksun bir delikanlı çarptı gözüme.

8-9 Akşamüzeri, alaca karanlıkta, Akşam
karanlığı çökerken, O kadının oturduğu
sokağa saptığını, Onun evine yöneldiğini
gördüm.

10 Derken kadın onu karşıladı, Fahişe
kılığıyla sinsice.

11 Yaygaracı, dik başlı biriydi kadın. Bir an
bile durmaz evde.
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2 Evlilikten Önce

12 Kâh sokakta, kâh meydanlardadır. Sokak
başlarında pusuya yatar.

13 Delikanlıyı tutup öptü, Yüzü kızarmadan
ona şöyle dedi:

14 “Esenlik kurbanlarımı kesmek
zorundaydım, Adak sözümü bugün yerine
getirdim.

15 Bunun için seni karşılamaya, seni
aramaya çıktım, İşte buldum seni!

16 Döşeğime Mısır ipliğinden dokunmuş
Renkli örtüler serdim.

17 Yatağıma mür, öd Ve tarçın serptim.

18 Haydi gel, sabaha dek doya doya
sevişelim, Aşktan zevk alalım.

19 Kocam evde değil, Uzun bir yolculuğa
çıktı.
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2 Evlilikten Önce

20 Yanına para torbasını aldı, Dolunaydan
önce eve dönmeyecek.”

21Onu bir sürü çekici sözlerle baştan
çıkardı, Tatlı diliyle peşinden sürükledi.

Kişi  zührevi  bir  hastalık  kapmasa  bile,
evlilik  öncesi  cinsel  ilişkilerde  ya  da
evlilikten  önce  yapılan  sekste  başka
tehlikeler  de  bulunmaktadır.  Kadın  için
her  zaman  istenmeyen  hamilelik
tehlikesi  vardır.  Ve  her  iki  taraf  için  de,
duyguların  hasarı,  suçluluk  duygusu  ve
korkudan  kaynaklanan  genel  sağlık
bozukluğu  tehlikesi  vardır.  Bu  hamilelik,
durumun  öğrenilmesi,  ilişkinin  başka
sonuçları  ya  da  sosyal  kurallara  ve
Tanrı'nın  yasalarına  karşı  gelmekten
kaynaklanacak  cezalandırılma  korkusu
olabilir.
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2 Evlilikten Önce

Tanrı'ya  karşı  itaatsizlik,  eğer  tövbe  ve
ruhsal  yenilenmeyle  çözümlenmezse
ruhsal  hastalık  ve  hatta  ruhsal  ölüme
bile  götürebilir.  Bu  yüzden  kendi  fiziksel,
akılsal  ve  ruhsal  sağlığınız  için  kendinizi
pak  tutun.

18 Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün
öbür günahlar bedenin dışındadır; ama
fuhuş yapan, kendi bedenine karşı günah
işler.  (1.Korintliler  6:18).

TANRI'NIN STANDARTLARINA
UYABİLİRSİNİZ

Özdenetimi öğrenmek büyümenin önemli
bir kısmıdır. Bir çocuk istediğini elde etmek
için bağırıp tekme atabilir ama siz bu
şekilde davranmamanız gerektiğini
öğrenmişsinizdir. Özdenetim mutlu bir
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2 Evlilikten Önce

evliliğin önemli bir parçasıdır. Tanrı ilk
gençlik yıllarında herkese özdenetimlerini
geliştirmek için fırsatlar verir. Tanrı'nın
Sözü, "2 Ancak gözetmen ayıplanacak bir
yanı olmayan, tek karılı, ölçülü, sağduyulu,
saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli
biri olmalı" der (1.Timoteos 3:2).

Şeytan özellikle gençleri cinsel bakımdan
ayartmaya çalışır. Gençlerin, kuvvetli cinsel
dürtüleri ve arzuları vardır. Geliş- mekte
olan bir vücutta bu duygular normaldir ama
kontrol altında tutulmalıdır.

Arzularınızı kontrol edemeyeceğinizi
söylemeyin. Tanrı size hayvanlarınkinden
farklı olan bir ruh vermiştir. Duygularınızın
esiri olmanız gerekmez. Tanrı kendinize
hakim olmanız için size şunları vermiştir:

• Ne yapmanız gerektiğini anlayacak zekâ.
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2 Evlilikten Önce

• Size yol göstermesi için Kendi Sözü.

• Aracılığıyla sizinle konuştuğu bir vicdan.

• Ne yapmanız gerektiğini seçecek bir irade
ya da güç.

En iyisi de, eğer Tanrı'dan bunu isterseniz
Tanrı'nın Kendisi arzularınızı kontrol altında
tutma konusunda size yardımcı olacaktır.

22 Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle
Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun,
imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş.
(2.Timoteos 2:22).

Düşüncelerinizi Kontrol Altında Tutarak

Yanlış şeyler yapma arzusu bize
düşüncelerimiz aracılığıyla gelir. Ayartılma
hakkında ne kadar çok düşünürseniz,
arzunuz o denli kuvvetlenir. Bu yuzden
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2 Evlilikten Önce

düşüncelerinizi kontrol altında tutmalı-
sınız.

14 Herkes kendi arzularıyla sürüklenip
aldanarak ayartılır. 15 Sonra arzu gebe kalır
ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da
ölüm getirir. (Yakup 1:14-15)

Düşüncelerimizin birçoğu
duyduklarımızdan kaynaklanır. Bu yüzden
açık saçık hikâyeler dinlemeyin ve ahlak-
sız bir yaşam tarzına götüren konuşma-
lara katılmayın.

3 Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da
açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara
yaraşmaz bu. (Efesliler 5:3).

Ayartılma aynı zamanda baktığınız şeyler-
den de kaynaklanır. Şeytan, Adem'le
Havva'yı yasak meyveyi yeme konusunda
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2 Evlilikten Önce

ayartmıştı. Havva sonunda meyveyi yiyip
birazını da Adem'e verene kadar onun
meyveye bakıp tadının ne kadar muhte-
şem olacağını düşünmesini sağladı.
Bundan sonra Tanrı'ya itaatsizlik ettikleri
için cezalandırıldılar.

Şeytan hâlâ insanları onların şehvetlerini
uyandıracak şeylere baktırarak ayartır.
İnsanları ayartmak için ahlaka uygun
olmayan resimler, filmler, seks kitapları,
çılgın ya da cinselliği öne çıkaran dans ve
açık saçık giysileri kullanır. Sizi bu tür
şeylere katılmaya ikna etmesine izin
vermeyin.

Düşüncelerinizi koruyun ve oraya buraya
uçuşmalarına izin vermeyin. Eğer yanlış
şeyler düşünmekte olduğunuzu fark
ederseniz, bunları kafanızdan çıkarın.
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2 Evlilikten Önce

Başka bir şey düşünün. Aklınızı meşgul
tutacak başka bir şey yapmaya başlayın.

8 Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek,
saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık
uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne
varsa, onu düşünün. (Filipililer 4:8)

Ayartılmayı Yenerek

Ayartılmayı yenmek için iki şey yapmalı-
sınız: Ayartılmadan mümkün olduğu kadar
uzak durun ve geldiğinde ona teslim
olmayı reddedin. Sizi yanlış şeyler yapma
konusunda ayartacak yerlere gitmeyin ve
bu gibi durumlara girmeyin.

Erkeklerle kadınlar arasında fazla yakınlık
ayartılmaya yöneltebilir. Bu yüzden dostça
davranın, ama insanlara saygıyla davranın
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2 Evlilikten Önce

ve onların da size saygı duymasını
bekleyin.

Evlilikten önceki flört döneminizde
filmlerde gördüğünüz standartlara değil,
Tanrı'nın standartlarına uyun. Birlikte
olmayı seçtiğiniz kişiye saygı göstermeyi
öğrenin. Birbirinize karşı saygınızı derin-
leştirecek ve aynı zamanda Tanrı'yı hoşnut
edecek türde bir ilişki geliştirmeye çalışın.
Saygınızı kaybetmenize yol açacak ve
tutkularınızı alevlendirecek türdeki bir
yakınlıktan uzak durun. Tabii ki birbirinizi
okşamanız ateşle oynamak gibidir. Bu
yüzden ayartılmadan uzak durun ve
Şeytan'a sizi sadece utanç ve ruhsal
başarısızlığa götürecek olan bir "özgür-
lüğün" tadını çıkartmanız için heyecan-
landırması konusunda fırsat vermeyin.
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2 Evlilikten Önce

Kutsal Kitap bizlere, Tanrı'yı seven bir genç
olan Yusuf'un öyküsünü anlatır.
Ayartılmadan kaçarak, gençlere iyi bir
örnek oldu. Potifar'ın evinde bir köleydi.
Potifar'ın karısı, Yusuf'u sevgilisi olmaya
ikna etmeye çalıştı ama Yusuf bunu
reddetti. Bir gün kadın ve Yusuf evde
yalnızken onu ayartmak için elinden geleni
yaptı. Yusuf, "9 Nasıl böyle bir kötülük yapar,
Tanrı'ya karşı günah işlerim?” (Yaratılış
39:9) dedi. Potifar'ın karısı ısrar etmeyi
sürdürünce, Yusuf evden kaçıp kendini
ayartılmadan kurtardı.

Potifar'ın karısı o kadar çok kızmıştı ki,
Yusuf'a iftira atıp onu hapse attırdı. Tanrı
Yusuf'la ilgilenip onu hapisten kurtardı ve
Mısır'ın yöneticisi konumuna getirdi.
Böylece Yusuf'un yüksek ahlaksal stan-
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2 Evlilikten Önce

dartları epey verimli oldu. Bu durum,
Tanrı'nın Kendi standartlarına uyanları
bereketlediği ilkesine bir örnektir.

4 İnanmayanlar, kendinizi onlarla birlikte
aynı sefahat seline atmamanızı yadırgıyor,
size sövüyorlar. 5 Onlar, ölüleri de dirileri de
yargılamaya hazır olan Tanrı'ya hesap
verecekler. (1.Petrus 4:4-5)

Gerçek Sevgiyle

Gerçek sevgi, saygı ve onuru da içerir. Bu
yüzden bir kadını gerçekten seven bir erkek
onun iyiliği ve ismine kendi kişisel
arzularından daha çok önem verecektir.
Gerçek sevgi, bir kızın ismini kirletmeyi ya
da onu evlilikten önce hamile kalma riskine
atmayı istemeyecektir. Gerçek sevgi
özdenetim gerektirir.
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2 Evlilikten Önce

Kendi özdenetim gücünüze fazla güven-
meyin. Yapılacak en akıllıca iş, ayartılma-
dan uzak durmaktır. Bu yüzden sadece karı
koca arasında paylaşılması gereken
mahrem okşamalar için evliliği bekleyin.

Bazı erkekler bir kızın her istediklerini
yaparak "kendisine olan sevgisini
kanıtlamasını" isterler. Böyle bir şey isteyen
bir erkeğin bunu gerçek sevgiyle değil,
bencilce arzularla yaptığını hatırlayın.

Evlenmeyi planladığınız kişiye olan
sevginiz aynı zamanda başka erkek ve
kadınlarla ilişkiye girmekten uzak
durmanıza da yardımcı olacaktır. Hem
kendiniz ve hem de eşiniz bekleyip
kendinizi birbiriniz için pak tutarsanız çok
daha mutlu bir evliliğiniz olabileceğini
biliyorsunuz. Bu yüzden mutlu bir evlilik

44



2 Evlilikten Önce

planlarınız bile ahlaksızlıktan uzak
durmanıza yardımcı olacaktır.

Tanrı kutsal ve cinsel ahlaksızlıktan
tamamen özgür olmanızı ister. Tanrı'nın
isteği şudur:

2 Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyrukları
ilettiğimizi biliyorsunuz. 3 Tanrı'nın isteği
şudur: Kutsal olmanız, fuhuştan
kaçınmanız, 4-5 her birinizin, Tanrı'yı
tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla
değil, kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş
alması 6 ve bu konuda haksızlık edip[a]
kardeşini aldatmamasıdır.  (1.Selanikliler
4:3-6)

Tanrı'nın Yardımıyla

Sizi her durumda ayartılmaya karşı koya-
cak biçimde güçlü kılmak için Tanrı'nın
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gücü gerekir. Düşünceleriniz ve davranış-
larınızı kontrol altında tutmak için Tanrı'nın
yardımına ihtiyacınız vardır. Tanrı'nın
yardımına sahip olmadıkça yüreğinizdeki
günah eninde sonunda kötü düşüncelerle
ortaya çıkacak ve sizi yanlış davranışlara
götürecektir.

19 Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina,
fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira
hep yürekten kaynaklanır. (Matta 15:19).

Bu yüzden yaşamınızı Tanrı'ya vermeniz
gerektir. Tanrı'dan bütün günahlarınızı
bağışlamasını ve doğru bir şekilde
yaşamanıza yardım etmesini isteyin.

İsa hepimizi günahın gücünden kurtar-
maya geldi. Temiz bir yaşam yaşamayı
kendi başlarına imkânsız bulan birçok
genç, Tanrı'nın gücü aracılığıyla tamamen
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2 Evlilikten Önce

değişmişlerdir. Şimdi pak ve mutlu
yaşamlar sürmektedirler.

Siz kurtulduktan sonra Şeytan sizi
ayartmaya çalışacaktır, ama Tanrı'nın size
yol gösteren Sözü ve Kutsal Ruh'un size
yardım eden gücüyle ayartılmanın
üstesinden gelebilirsiniz.

2 Sonuç olarak, dünyadaki yaşamının geri
kalan bölümünü artık insan tutkularına
göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür.
(1.Petrus 4:2) ~ ~ ~
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3 Bir Eş Seçmek

3

Bir Eş Seçmek

Genç bir adam, eşi olacak doğru kızı
bulduğunu nasıl bilebilir? Genç bir kadın,
hayatının geri kalan kısmını beraber
geçireceği kişiyi nasıl seçebilir? Doğru eşi
seçmenin önemini herkesten daha iyi
anlayan Tanrı'nın Kendisi, "11 RAB her
zaman size yol gösterecek, Kurak
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topraklarda sizi doyurup güçlendirecek."
diye vaat etmiştir (Yeşaya 58:11).

Dua ve Kutsal Kitap'ın evlilik hakkında
söylediklerine dürüst bir şekilde bakmak
birçok genci mutsuz bir seçim yapmaktan
kurtarmıştır. Bu bölümde, diğer eşin hayat
hakkındaki tutumlarını, özelliklerini ve
davranış kalıplarının üzerinde durmanın
önemini keşfedeceğiz. Ayrıca, Tanrı'nın
ilkeleri üzerine kurulmuş ve kurulmamış
evliliklerden de alınacak değerli dersler
vardır. Tanrı, çocuklarının her biri için kimin
“doğru" olduğunu bilir ve bu önemli kararda
Kendi isteğini içtenlikle arzulayan- lara yol
gösterecektir.

Bu bölümde...

● Seçimin Önemi
● Tanrı'nın Yol Gösterimi
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3 Bir Eş Seçmek

● Kutsal Kitap'ın Standartları
● Kişisel Nitelikler
● Durumlar
● Karşılıklı Sevgi ve Kabul
● Tanrı'nın İsteğinden Emin Olmak

SEÇİMİN ÖNEMİ

Hayat boyu eşiniz olacak kişinin seçimi
çok önemlidir. Neden mi? Bunun birkaç
nedeni vardır.

İlk olarak, eşinizin yaşamınız üzerinizdeki
etkisinden ötürü önemlidir. Evlendiğiniz kişi
yaşamınızı biçimlendirmeye yardım
edecektir. Bu kişi yaşamınızın yönünü
doğruluğa ve cennete ya da günah ve
cehenneme yöneltebilir. Eşinizin hayatınız
üzerindeki günlük etkisi ya sonsuz

50



3 Bir Eş Seçmek

mutluluk amacınıza erişmenize yardımcı
olacak ya da gerçek sevincin tek kaynağı
olan Tanrı'dan sizi uzaklaştıracaktır.
Hayatınızı geçirmek üzere seçeceğiniz eş,
İsa Mesih'i sevmenizi, O'na hizmet edip
itaat etmenizi ya kolaylaştıracak ya da
zorlaştıracaktır.

Bu seçimin öneminin ikinci nedeni hayat
boyu sürecek bir seçim olmasıdır.
Hiristiyan İnanlılar, eğer anlaşamazlarsa
boşanabilecekleri düşüncesiyle evlenmez-
ler. Eğer beğenmediğiniz bir bisikletiniz ya
da arabanız varsa onu satıp başka bir tane
alabilirsiniz. Ama eşinize bunu yapamaz-
sınız. Kutsal Kitap, evliliğin yaşam boyu
sürmesi gerektiğini öğretir.

2 Örneğin, evli kadın, kocası yaşadıkça
yasayla ona bağlıdır; kocası ölürse, onu
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kocasına bağlayan yasadan özgür olur.
(Romalılar 7:2).

9 O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan
ayırmasın (Markos 10:9).

Hıristiyanlar için deneme evliliği, yani
evlenmeden önce nasıl anlaştıklarını
görmek için bir süre birlikte yaşamak gibi
bir şey de yoktur. Kutsal Kitap'a göre bu
yanlış, ahlak dışı bir şeydir.

Yaşamınızı geçireceğiniz eşin seçimi çok
önemli olduğundan bu kararda acele
edilmemelidir. Neyse ki, Tanrı'nın Sözü,
evlilik hayatının mutluluk içinde geçmesi
için bu kararı verme konusunda bazı temel
ilkeler sunmaktadır.
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TANRI'NIN YOL GÖSTERİMİ

Tanrı'nın Yol Gösterme Konusundaki
İstekliliği

Eğer Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz,
Tanrı'nın sizin en iyi eşe sahip olmanızı
istediğinden emin olun.

Tanrı Havva'yı, tam anlamıyla Adem'in
ihtiyaci olan bir eş olarak yarattı. Tanrı sizi
ve sizin gereksinimlerinizi de bilir. Tanrı
sizi, sizin kendinizi tanıdığınızdan daha iyi
tanır ve sizin için en iyi eş olacak kişinin
tam olarak kim olduğunu O bilir. Tanrı sizi
seviyor ve size yardım etmeyi istiyor.

Bu yüzden karar verilmeden önce,
Tanrı'dan sizi kesin olarak Kendi seçtiği
kişiye yöneltmesini isteyin. Bu konuda dua
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3 Bir Eş Seçmek

edin ve Tanrı'nın yol gösterimini izlemeye
istekli olun.

"5 Sizden birinin bilgelikte eksiği varsa,
herkese cömertçe, azarlamadan veren
Tanrı'dan istesin; Tanrı ona verecektir"
(Yakup 1:5).

Tanrı Nasıl Yol Gösterir?

Tanrı bir kişiye kiminle evlenmesi gerek-
tiğini nasıl bildirir? Tanrı çocuklarına
genelde birçok yolun birleşimiyle yol
gösterir. Bir Hıristiyan Tanrı'nın yol
gösterimini bu yolların hepsinde aramalıdır.

● İlk olarak, yaşamını birlikte geçireceği
bir eşi seçecek olan kişi, bunun Kutsal
Kitap'ta bulunan ilkelere uygun
olduğundan emin olmalıdır.
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3 Bir Eş Seçmek

● Üzerinde düşünülmesi gereken ikinci
bir konu da, çiftin kişisel özelliklerinin
onları birbirleri için uygun kılıp
kılmadığıdır.

● Üçüncü olarak, durumlar bu evliliği
mümkün kılacak biçimde gelişmelidir.
Birbirleri için karşılıklı sevgi ve kabul
olmalıdır.

● Ve son olarak Tanrı'nın isteğinden
emin olmalılar.

KUTSAL KİTAP'TAN PRENSIPLER

1) İlk ve en önemlisi, Tanrı'nın size Sözü'nde
kılavuzluk ediş biçimidir. Tanrı, Kutsal
Kitap'ta size izlemeniz gereken bazı
kurallar vermiştir. Size göstereceği yolun
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3 Bir Eş Seçmek

Kendi Sözü'ne aykırı olmayacağından emin
olabilirsiniz.

2) Bir Hıristiyan'la Evlenin. Evlerini zaten
kurmuş olanlar, eşleri Hıristiyan olsun
olmasın onlara karşı ahlaksal sorumlu-
luklar içindedirler. Ama eğer bekâr ve
Hıristiyan'sanız, Tanrı'nın iman etmemiş
biriyle evlenmenizi istemediğinden emin
olabilirsiniz.

14 İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin.
Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı,
ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir?
(2.Korintliler 6:14)

Kutsal Kitap'ta, gelecek vaat eden iki
gencin Tanrı'ya bile inanmayan kadınlarla
evlendiklerini okuyoruz. Bu iki genç adam
Şimşon ve Kral Süleyman'dı.
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3 Bir Eş Seçmek

Şimşon, kendi dininden olmayan genç bir
kadından hoşlanıyordu. Annesiyle babası
ona kendi halkı arasından biriyle evlen-
mesini öğütlediler, ama o onları dinlemedi.
İlk evliliği başlangıçtan itibaren korkunç bir
başarısızlıktı. Ama yine de Tanrı'nın
standartlarına uymak istemedi. İmansız
biriyle ikinci ciddi birlikteliği kendisi için
trajedi oldu ve onu ölüme götürdü.

Kral Süleyman da, iman etmemiş biri olan
Firavun'un Kızı aracıiığıyla Tanrı'dan
uzaklaştırıldı (1.Krallar 3:1). Ve bu önemli
hatadan sonra birçok iman etmeyen
kadınla evlendi ve putperestliği destekledi,
bu davranışı krallığının üzerine Tanrı'nın
yargısını getirdi (1.Krallar 11:1-11).

Bu yüzden arkadaşlıklarınızda dikkatli olun.
Karşı cinsle aranızda her zaman etkileşim
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3 Bir Eş Seçmek

vardır. Ama bunun sizi kurtul- mamış
birisiyle flörte götürmesine izin vermeyin.
Yakın dostlarınızı imanlı Hıristiyanlar
arasından seçin. Şeytan'ın sizi Tanrı'nın
isteğinden döndürmesine ve iman
etmemiş biriyle bir evliliğe sürükleyerek
hayatınızı mahvetmesine izin vermeyin.

3) Aynı Görüşte Olun. Bir Hıristiyan'la
evlenmek önemli olduğu halde, göz
önünde bulundurulması gereken başka
şeyler de vardır. Kutsal Kitap, belirli konular
üzerinde görüş birliği içinde olmadıkça
mutlu bir yuvaya sahip olamayacağınızı
söyler.

Din konusundaki görüş ayrılıkları bir yuvayı
çok mutsuz yapabilir. Eşiniz ve siz,
Tanrı'nın yaşamınızdaki yeri, O'na nasıl
hizmet edeceğiniz, hangi kiliseye gide-
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3 Bir Eş Seçmek

ceğiniz ve evinizde çocuklarınıza nasıl bir
dinsel eğitim vereceğiniz konusunda görüş
birliğine varmalısınız. Doktrinsel farklılıklar
bazen bir yuvayı böler. Eşlerin her birinin
farklı kiliselere gitmeleri yuva kurma
konusunda iyi bir başlangıç değildir.

Herkes her konuda kusursuz bir görüş
birliği içinde olamaz; bunu beklememe-
lisiniz. Ama karı koca temel ilkelerde görüş
birliği içinde olmalıdır.

Evlenmeyi umduğunuz kişi ve siz, yuvanız,
çocuklarınızı nasıl disipline sokacağınız,
karı kocanın sorumlulukları, paranızı nasıl
idare edeceğiniz konusunda Kutsal Kitap'in
standartlarıyla görüş birliği içinde misiniz?
Eğer değilseniz, ileride sorunlar olacaktır.

Her ikiniz de Tanrı'nın talimatlarını çalışır
ve Tanrı'nın Kendi Sözü'nde size verdiği
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3 Bir Eş Seçmek

standartlar konusunda görüş birliğine
varırken bu bölümler daha mutlu bir yuvaya
sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

4) Son olarak unutmayın ki 'Hıristiyan'
kelimesi’nin değişik kişiler için değişik
anlamları olabilir.

Birisi "Hıristiyan ailesinde doğdum,
bebekken kilisede vaftiz oldum, kilisenin
özel bayramlarına katılırım, yani
Hıristiyan'ım!" diye itiraz edebilir. Sakın bu
sizi aldat- masın, öyle bir iman sadece
kültürsel bir temel üzerinde inşa edilmiş bir
Hıristiyan- lıktır. Sizin imanınız Rab İsa
Mesih'in ardında yürümeye kişisel bir ilişki
üzerinde kurulmamışsa da yapacağınız
evliliğiniz çekişmelerle dolu olabilir.
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3 Bir Eş Seçmek

KİŞİSEL NİTELİKLER

Niteliklerin Önemi

Evleneceğiniz kişide bulmayı arzuladığınız
nitelikler nelerdir? Bazı gençler, "evlene-
ceğim kişi iyi görünümlü yetenekli ve iyi
eğitim görmüş olmalıdır. Önemli ve zengin
bir ailenin çocuğu olmalıdır" şeklinde yanıt
vermişlerdir.

Çekicilik, eğitim ve iyi bir sosyal konum iyi
özellikler olabilir, ama karakter, benzer ilgi
alanları, iyi alışkanlıklar ve sağlıklı olmak
gibi daha önemli nitelikler de vardır.

Karakter

Hayatınızın sonuna kadar ne tür biriyle
yaşamak istiyorsunuz – hoş mu, yoksa
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3 Bir Eş Seçmek

şikâyet eden biri mi? Dostça mı yoksa
kavgacı biri mi? Sabırlı mı yoksa çabuk
sinirlenen biri mi? Yumuşak huylu mu
yoksa emreden biri mi? Cömert mi bencil
mi? Güvenen mi yoksa şüpheci mi?

İyi bir ismi olan birini mi yoksa ismi lekeli
birini mi, her zaman dürüst olan birini mi
yoksa sizi aldatabilecek birini mi, çalışkan
mı tembel birini mi, sebat eden mi yoksa
çabucak morali bozulan birini mi, güvenilir
mi yoksa güvenilemez birini mi
arıyorsunuz?

Karakter, çocukluk boyunca biçimlenir ve
gelişir.  Bu yüzden ilgilendiğiniz kişinin
ailesi size onun nasıl biri olduğu hakkında
bir fikir verebilir. "Babasının oğlu" ya da
"Anasına bak kızını al" şeklindeki sözler
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3 Bir Eş Seçmek

genelde doğrudur. Çocuk sık sık babasının
ya da annesinin örneğini izler.

Ancak Tanrı'nın lütfu, iyi yetiştirilmemiş
olsa bile bir Hiristiyan'ın değişmesine
yardım edebilir.

Çok iyi ailelerde yetişip de anne babaları-
nın iyi örneğini izlemeyi reddetmiş olan
bazı insanlar da vardır.

Bu yüzden, birisinin ailesi belirli nitelikleri
görmenize yardımcı olabilir ama değer-
lendirmenizde sadece o kişinin geldiği
aileyi temel almayın.

Tanrı'nın iyi bir eş olma konusunda gerekli
olan nitelikleri geliştirmenize yardım
etmesi için dua edin.
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3 Bir Eş Seçmek

İyi Alışkanlıklar

Alışkanlıkları değiştirmek zordur. Eğer
birisinin de sizi şimdi rahatsız eden bazı
alışkanlıkları varsa, bu noktaların
evlendikten sonra düzeleceğini düşün-
meyin. "Bir erkekle hiçbir zaman onu
değiştirmek amacıyla evlenmeyin" diyen
sözü hatırlayın. Kocanızı ya da karınızı
kendi davranış biçimlerinize uydurabile-
ceğinizi sanmayın.

Gerçek sevgi, kocanın ve kadının
birbirlerine uymaya çalışmasına ve
gerçekten önemli olmayan bazı şeyleri
görmezlikten gelmelerini sağlayacaktır. Ve
önemli olan noktalarda eşler birbirlerine
yardımcı olmalıdırlar. Ama eşinizin ne tür
alışkanlıkları olduğu konusunda kafa
yormadan, gözleriniz kapalı bir şekilde
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3 Bir Eş Seçmek

evlenmeyin. Bu alışkanlıklar size onun
karakteri ve gelecekte neler bekleyebile-
ceğiniz konusunda birçok şey göstere-
bilirler.

Temiz bir insan mı, pis bir insan mı? Nazik
mi yoksa bazen aşağılayıcı mı? Görünü-
şüne dikkat ediyor mu yoksa düzensiz mi?
Her zaman kendisi mi konuşuyor yoksa
başkalarının söylediklerine dikkat ediyor
mu? Tanrı'ya ve kiliseye karşı sorumluluk-
larını ciddiye alıyor mu? Kardeşlerine ve
anne babasına nasıl davranıyor?

Benzer İlgi Alanları ve Kişilikler

Hayatınızın tümünü sizin için gerçekten
çok önemli olan şeylere karşı hiçbir ilgi
duymayan biriyle yaşamayı ister misiniz?
Aynı şeylere ilgi duyan karı kocaların çok
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3 Bir Eş Seçmek

daha fazla ortak yanları vardır ve daha
mutlu bir yuvaya sahip olma olasılıkları
daha yüksektir.

Bazen zıt karakterler eğer birbirlerini
tamamlıyorlarsa iyidirler. Örneğin, çok
konuşan birisi iyi bir dinleyici olan içine
kapanık biriyle daha mutlu olabilir. İdealist
ve yaratıcı olan, ama pratik yönü kuvvetli
olmayan birinin pratik yönü kuvvetli olan
birinin dengesine ihtiyacı vardır.

Ancak, eğer karı kocanın huyları ya da
kişilikleri birbirinden aşırı derecede
farklıysa birbirleriyle anlaşmakta
zorlanabilirler. Başarma isteğine sahip, çok
çalışkan ve aktif olan bir gencin yavaş, zeki
olmayan ve tembel bir kadına karşı fazla
sabırlı olma ihtimali azdır. (Unut- mayın ki
tersi de doğru olabilir.)
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3 Bir Eş Seçmek

Havva, Adem'e uygun bir yardımcı olmak
üzere  özel  yaratılmıştı. Tanrı, eşinizin size
uygun olmasını ister, ama o kişi tam  sizin
için biçilmiş bir kaftan gibi olmayacak. Siz
kusursuz bir seçim değilsiniz, ne de o.
Birbirinizle iyi anlaşacak kadar birbirinize
benzemeli ve dengeli bir yuvaya sahip
olacak derecede de farklı olmalısınız.

Sağlıklı Olmak

Sağlıklı olmak sadece yuvanın mutluluğu
için değil, aynı zamanda çocuklar için de
önemlidir. Çocuklarınızın kalıtımsal —
fiziksel ya da zihinsel bir hastalıktan ötürü
sakat olmasını değil, sağlıklı ve kuvvetli
olmalarını istersiniz. Birçok ülke insanlar
evlenmeden önce sağlık kontrolünden
geçip sağlık sertifikası almalarını talep
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3 Bir Eş Seçmek

eder. Bu, sizi ve çocuklarınızı korumak için
yapılan bir uygulamadır.

Bu, kişinin kusursuz bir sağlığı olması
gerektiği anlamına gelmez. Fiziksel
engelleri olan bazı kişiler onların
üstesinden gelmeyi öğrenmişler ve iyi birer
eş ve anne babalar olmuşlardır. Sağlıklı
olmak aranacak en önemli nitelik değildir
ama göz önünde bulundurulmasi gereken
bir konudur. Kendinize, "Bu kişi çocuklarım
için iyi bir anne olur mu?" "Bu kişi
çocuklarım için iyi bir baba olur mu?" diye
sorun. Tabii ki yerli örf ve adetler ne olursa
olsun bir erkek, evliliğe uygun bir yaşa
gelmemiş ve fiziksel olarak yeterince
gelişmemiş bir kızla hiç bir zaman
evlenmeyi düşünmemelidir.
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DURUMLAR

Tanrı'nın sık sık durumlar aracılığıyla yol
gösterdiğini belirtmiştik. Bunun Kutsal
Kitap'ta birkaç güzel aşk hikâyesiyle
gösterildiğini görüyoruz.

Rut, tek gerçek Tanrı'ya hizmet etmek için
evini ve ailesini terk etti. Beytlehem'in
hasat tarlalarına yere düşen tahılları
toplamaya gitti ve "bir rastlantı sonucu"
Boaz'ın tarlasına girdi. Onu oraya yönelten
Tanrı'ydı. Boaz onu fark etti ve onda bir
eşte isteyeceği bütün nitelikleri gördü.
Evliliklerine bazı engeller vardı, ama Tanrı
her şeyi halletti. Herkes işbirliği yaptı ve
evlenebildiler.
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Tanrı'nın Rut'a yol gösterdiği durumlardan
bir tanesi daha yaşlı, daha deneyimli
insanların öğüdüydü. Rut, Naomi'nin
öğüdüne saygı gösterip ona göre hareket
etti. Tanrı, gençlerin Kendi isteğini
bilmesine yardım etme konusunda sık sık,
anne babalar, vaizler ve daha yaşlı
Hıristiyan İnanlılar kullanır.

İshak ve Rebeka'nın aşkı, Boaz ve Rut'un-
kinden çok farklıydı. Rebeka düğün için
gelmeden önce birbirlerini görmemişlerdi.
İbrahim, oğlu İshak'a bir eş bulması için
hizmetkârını yollamıştı. Adını bilmediğimiz
bu sadık hizmetkâr kendisine yol göster-
mesi için Tanrı'ya dua etti. İbrahim'le
İshak'ın da aynı şey için dua etmekte
olduğundan emin olabilirsiniz.
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Tanrı duayı yanıtladı ve Rebeka'yı hizmet-
kârın dua ettiği yere yöneltti. Hizmetkâr kızı
ve ailesini tanıdıkça, Rebeka'nın İshak için
iyi niteliklere sahip bir eş olabileceğini
gördü. Bütün aile Tanrı'nın yol gösterdiğini
biliyordu ve Rebeka'nın İshak'la evlenme-
sine izin verdiler. Ona, hizmetkârla gidip
İshak'ın eşi olmayı isteyip istemediğini
sordular. Kız kabul etti ve onun bulunduğu
yere doğru uzun bir yolculuğa çıktı.
Birbirlerini sevdiler ve mutlu bir evlilikleri
oldu.

Anne babaların eş seçimi ve düğün
hazırlıklarını yaptığı ailelerde bu kişiler dua
edip Tanrı'dan kendilerine yol gösterme-
sini istemelidirler. Durumlar aracılığıyla
işleyip İshak ve Rebeka'yı bir araya getiren
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Tanrı bugün de hâlâ dualara yanıt
vermektedir.

KARŞILIKLI SEVGİ VE KABUL

Karı koca arasında gerçek sevgi geliş-
meden hiçbir evlilik mutlu bir evlilik
olamaz. Karşılıklı sevgi iki kişiye
birbirlerine ait olma duygusu verir.

Onlara birbirlerini hoşnut etmeyi, birbir-
lerine ayak uydurmak için gerekli uyumu
nasıl sağlayacaklarını gösterir. Sevgi onları
başka hiçbir şeyin yapamayacağı kadar
kuvvetli bir şekilde birbirlerine bağlar.

Sevgi, seks ya da fiziksel çekicilikten çok
daha fazlasıdır. Gerçek sevgiye birbirine
karşı saygı, onur, takdir etme ve düşünceli

72



3 Bir Eş Seçmek

olma da dahildir. Sadece fiziksel çekiciliği
sevgiyle karıştırmayın. Duygularınızdan
emin değilseniz bu konuda dua edin. Bu
konuda anne babanız ya da daha yaşlı
Hıristiyan çiftle konuşun.

Ya evlilik, Rebeka ve İshak'ınki gibi aile
tarafindan düzenlenmişse? Birbirlerini
tanımak için bir fırsat olmadan karşılıklı
derin bir sevgi olamaz. Ama hiç olmazsa
her iki taraf da evlenmeden önce birbir-
lerini kabul etmeye razı olmalıdırlar. Sevgi
geliştirilebilir ve geliştirilmesi de gereklidir.
Bütün gerçek sevgilerin kaynağı olan Tanrı
size, evlenmenizi istediği kişiyi verecek ve
o kişiye de sizin için sevgi verecektir.

58 Rebeka'yı çağırıp, "Bu adamla gitmek
istiyor musun?" diye sordular. Rebeka,
"İstiyorum" dedi... 67 İshak Rebeka'yı annesi
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Sara'nın yaşamış olduğu çadıra götürüp
onunla evlendi. Böylece Rebeka İshak'ın
karısı oldu. İshak onu sevdi. Annesinin
ölümünden sonra onunla avunç buldu
(Yaratılış 24:58, 67).

Tabii ki burada, Tanrı'nın standartlarına
göre evlenmekten söz ediyoruz. Eğer İsa
İzleyicisi'seniz birbirinizden hoşlansanız da
sadece geleneksel bir Hıristiyan'la ya da
Hıristiyan olmayan biriyle evlenmeyi kabul
etmemelisiniz.

Evlenmeyi düşündüğünüz birisi varsa,
duygularınızı yapmış olduğunuz listeye
göre değerlendirin. Hissettikleriniz bunlar
mı? O kişi de size karşi aynı şeyleri
hissediyor gibi görünüyor mu?
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Gerçek sevgi olmayan bir çekiciliğin sizi
kandırmaması için dua edin. Yaşamınız-
daki bu önemli dönemde Tanrı'dan size yol
göstermesini isteyin.

TANRI'NIN İSTEĞİNDEN EMİN OLMAK

Tanrı'nın isteği genelde özel bir vahiyle
değil, Kutsal Kitap'taki prensipler, doğru
nitelikler, durumlar, karşılıklı sevgi ve kabul
ve Tanrı'nın isteginden emin olmak gibi
daha önce belirtmiş oldugumuz yolların
birleşimi aracılığıyla bize bildirilir.

Bu emin oluş, bu konuda dua ettiğinizde
hissettiğiniz bir huzur hissi ve bunun
Tanrı'nın isteği olduğu konusunda derin bir
inanç aracılığıyla gelebilir. Bu tek taraflı
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olmamalıdır; hem erkek, hem de kadın bu
konuda dua edip emin olmalıdırlar.

Tanrı'nın yol gösterişi uzun sürebilir. Kesin-
likle emin olmamız, Tanrı farklı yollara
yönlendirdikten önce ya da sonra gerçek-
leşebilir. Ya da taraflardan birine ötekin-
den daha önce gelebilir. Bu konuda fazla
acele etmeyin. Duygularınızı, Tanrı'nın size
gösterdiği diğer yollarla sınayın.

Aradığınız kişisel niteliklerin hepsine sahip
olan birisini bulamazsanız endişelen-
meyin. Sizin de karşınızdaki kişinin
listesindeki bazı noktalarda eksikleriniz
olabilir. Seçimi yapması gereken kişi, mutlu
bir İmanlı yuva için en önemli olan
nitelikleri aramalıdır. Ve bu arada, siz de
aynı nitelikleri kendi karakterinizde
geliştirmelisiniz.
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3 Bir Eş Seçmek

Tanrı sizi bereketlesin ve sizi, sizin için
seçtiği en doğru kişiye yönlendirsin.

~ ~ ~
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4 Nişan ve Düğün

4

Nişan ve Düğün

İş dünyasında, insanlar bir ortaklığa
girmeden önce genellikle oldukça fazla
planlama ve hazırlıklar gerçekleşir.
Ortaklığa girecek kişiler, son kontrat ya da
anlaşmayı imzalamadan önce bu riskin
tatmin edici ve yararlı olacağından emin
olmayı isterler.
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Evlilik, çok yakın bir ortaklığa girmekte olan
kusursuzluktan uzak iki insan için Tanrı'nın
büyük bir armağanıdır. Ama karşılıklı
hoşnutluk getirecek bir ilişkiyi garantilemek
için, tanışma aşıması (flört) ve nişan
döneminde epey planlama ve hazırlığın
gerçekleşmesi gerekir.

Aralarında anlaşmazlıkların çıkması bazen
birbirlerine aşık olan iki kişi için bir sürpriz
olur. Bunların birçoğunu keşfedip çöz-
menin en iyi zamanı evlilikten önceki
zamandır. Bu bölümde, çiftlerin evliliğe
hazırlanış yollarını, birbirlerini daha iyi
tanımak için sahip olacakları fırsatları ve
nişan döneminde yaşamlarının Tanrı'yı
nasıl onurlandırabileceğini inceleyeceğiz.

Bu bölümde...

● Evliliğe Hazır Olmak
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4 Nişan ve Düğün

● Nişan Adetleri
● Düğün

EVLİLİĞE HAZIR OLMAK

Genç bir çiftin ne zaman evlenecekleri
birtakım durumlara bağlıdır. Her ikisinin de
evliliğin sorumluluklarını taşıyabilmeleri
için yeterince olgun olmaları kesinlikle
gereklidir. Gerekli şekilde uyum sağlamak
için istekli olmak ve tek kişi için iyi olana
karar vermek yerine her ikisi içinde iyi olanı
düşünmeye başlayacak kadar olgun
olmaları gerekir.

Evlilik olgun olmayan insanlar için değildir.
Hem genç adam hem de genç kadın çalış-
mayı bilmeli, eşine ve ailesine bakabilme-
sinin bir yolu olmalıdır. Genellile genç
kadının yemek pişirmeyi ve ev işlerini
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yapması bekleniyor. Her ikisi de, evlilikteki
sorumluluk- larının neler olacağını anlamalı
ve bunları içten bir sevinçle karşılamaya
razı olmalıdırlar.

Evlenmeden önce çiftin kendilerine ait bir
evlerinin olması en iyi şeydir. Çok basit bir
yer olsa da, anne babalarının evi değil,
kendilerinin evi olması en iyisidir. Yeni evli
çiftin özellikle süresiz olarak anne baba-
larıyla birlikte yaşamaları iyi bir fikir değil,
ama kentlerden dışarıda oturanlar için
başka çözüm hazır olmayabilir.

Bütün yaptıklarında Tanrı'nın planını izleyen
bir çift için nişan dönemi ve düğün
hazırlıklarının yapıldığı dönem çok mutlu
bir zaman dilimi olabilir. Bu süreç birbir-
lerinin aileleriyle samimiyet kurmaları için
de iyi bir dönemdir. Birbirlerinin geçmiş-
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4 Nişan ve Düğün

lerini anlamak, çifte yeni yaşamlarında
yardımcı olabilir. Yeni yuvayı Kutsal
Kitap'taki ilkelere göre başlatmak başarılı
bir evlilik ve mutlu bir yuvaya sahip
olmanın en iyi yollarından biridir.

NİŞAN ADETLERİ

Tanrı'nın Standartlarına Göre
Değerlendirilirler

Evlilikten önce nişan gelir. Nişan adetleri
ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Yerel öf ve
adetlere göre para, mal, altın ve/veya daire
için masraf ya da eşya iki aile arasında
anlaşılabilir. Genç çiftin evlenme niyetlerini
bildirdikleri bir kutlama yapılabilir.
Birbirlerine nişan yüzükleri verebilirler ya
da birbirlerinin olmaya söz verdiklerini
gösterir bir tören yapabilirler.
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4 Nişan ve Düğün

Hıristiyan'ın yaşamdaki en büyük amacı,
her şeyde Tanrı'yı onurlandırmak ve O'nu
hoşnut etmektir.

31 Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne
yaparsanız, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için
yapın. (1.Korintliler 10:31)

Hıristiyanlar evlilikte Tanrı'nın bereketine
sahip olmayı isterler ve nişanlarını kutlayış
biçimlerinde Tanrı'yı onurlandırırlar. Bu bazı
ailelerinin adeti olsa da nişanlarını
sarhoşluk ve taşkınlıklarla dolu cümbüş-
lerle yerine getirmezler.

Parasal Sorunlar

Dünyanın birçok yerinde genç adamın
evlenmek istediği kızın ailesine başlık
parası vermesi gerekir. Başka ülkelerde,
kızın ailesi genç adama ya da anne
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4 Nişan ve Düğün

babasına drahoma verir. Bu epey büyük
miktarda bir para ya da pahalı hediyeler
olabilir. Dünyanın başka ülkelerinde
uygulanan bir adet ise genç adamın genç
kıza nişanlarının bir simgesi olarak bir
yüzük ya da bir kolye vermesidir. Ve de
başka kültürlerde genç adamın yakında
olacak gelinine satın aldığı ve tamamen
döşenmiş bir daireyi sağlaması
beklenmektedir.

Eğer parasal yükler çok fazlalaşırlarsa bu
adetler gençlerin evlenmesini güçleştirir.
Ek sorunlar çıkar. Eşi için en iyisini arzu-
layan genç adam, bir nişan yüzüğü almak
için büyük bir borca girebilir. Gelinin
ailesinin düğün masraflarını karşıladığı
ülkelerde de kız tarafı, güçlerini aşacak ve
gerekenden çok daha aşırı masraflarda
bulunabilir.
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4 Nişan ve Düğün

İstenilen başlık parasını ödeyemeyen bir
genç, evlilik yasasını görmezlikten gelmeyi
seçebilir ve çift sadece birlikte yaşarlar.
Daha başkaları ise bir yuva oluşturma
konusunda hiçbir çaba sarfetmez ve cinsel
ilişkilerini Tanrı'nın Sözü'nün talep ettiği
biçimde bir kişiyle sınırlı tutmayarak
ahlaksız ve karmakarışık ilişkilerle dolu bir
hayat yaşarlar.

Bu durumlardan bazıları için kolay yanıtlar
olmadığı halde, Tanrı yerine getirilmesi
imkânsız olan taleplerde bulunmaz. İmanlı
Hiristiyan anne babalar ve vaizlerin evlen-
meyi düşünen gençlere öğütte bulunup yol
göstermesi kesinlikle gereklidir. Hıristiyan
anne babalar, en önemli şeyin başlık parası
değil, çocuklarının evleneceği kişinin
Hıristiyan karakteri olduğunun bilincinde
olmalıdırlar. Aşırı yüksek bir başlık parası
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ya da pahalı bir düğün konusunda israr
etmemelidirler.

Tabii ki genç adam ve kadın, Hıristiyan
olmayan ailelerden geliyor ve bunun
sonucu olarak Tanrı'nın yoluna uygun
öğütler hayatlarından eksik olabilir. Ancak
eğer Tanrı'yı onurlandırmaya kararlıysalar,
Tanrı'nın kendilerine yol göstereceğinden
emin olabilirler. Eğer Tanrı, onların
birbirleriyle evlenmelerini istiyorsa, Kendi
istediği şekilde ve Kendi istediği zamanda
onların Mesih'i onurlandıran bir yuva
oluşturmalarını mümkün kılacaktır.

Nişanlılık Sırasındaki Davranışlar

Nişan, çiftin birbirini daha iyi tanıyacağı bir
süre olabilir. Evliliğin sorumlulukları
üzerinde konuşmaya başlayıp birlikte
yaşayacakları hayatlarını planlarlar. Evlerini
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4 Nişan ve Düğün

kurmak için gerekli olan ihtiyaçlar üzerinde
konuşurlar.

Dostlar, kilise üyeleri ve aile gruplarıyla iyi
zaman geçirmek de birbirini daha iyi
tanımanın bir başka yoludur. Evlenmeyi
düşündükleri kişiyi ne kadar farklı durumda
görebilirlerse o kişinin gerçekten nasıl biri
olduğunu daha iyi anlayabilirler. O kişiyi
kilisede görmekle sosyal etkinliklerde
görmek farklı şeylerdir, o kişiyi kendi anne
babasının evinde görmek, özellikle kendi
babasının annesine yönelen davranışlarını
görmek de yine daha farklı bir şeydir.

Eğer İmanlı olan karı kocalardan
birbirlerine sevgi ve saygı göstermeleri
bekleniyorsa, aynı şey evlenmeyi düşünen
nişanlı bir çift için de aynı derecede
önemlidir. Birbirlerini seven ve birbirlerine
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saygı duyan genç çiftler, birbirlerinin
mutluluğu ve iyiliği konusunda bencil-
likten uzak bir ilgiye sahip olacaklardır. Her
ikisi de, evlilikte gerçekleşmesi gereken
yakınlığı karı koca olacakları zamana kadar
koruyacaktır. Cinsel özgürlükleri nişanlılık
döneminde ya da daha önce yaşanmışsa,
iki kişi evliliğe suçluluk yüküyle girerlerse
evlilik baştan felakete programlanmış
olabilir.

Nişanlılık döneminde yapılan etkinlikler
Tanrı'nın davasına eleştiri ya da onursuzluk
getirmemelidir. Tanrı'yı onurlandıran bir
çift, diğer gençlere doğru bir örnek
olacaklardır. Tanrı'yı ve birbirlerini seven iki
kişi, her durumda disiplin ve sabır
kullanabilirler ve daha sonra da bunu
yaptıklarından ötürü mutlu olacaklardır.
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4 Nişan ve Düğün

Rahel için yedi yıl çalışmak zorunda kalan
Yakup'u hatırlıyor musunuz?

20 Yakup Rahel için yedi yıl çalıştı. Rahel'i
sevdiği için, yedi yıl ona birkaç gün gibi
geldi. (Yaratılış 29:20)

DÜĞÜN

Evlilik yasallaşmadan önce belirli bazı
belgeler edinmek gerekebilir. Bunlar nüfus
kağıtları, sağlık belgeleri ve bir evlilik
cüzdanını içerebilir.

Kilise Düğünü

Bir Hıristiyan düğününde, gelin ve damat
diğer insanların ve Tanrı'nın önünde
birbirlerine evlilik yeminlerini ederler. Ölüm
onları birbirlerinden ayırana dek, birbir-
lerini sevmeye, onurlandırmaya, birbir-
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4 Nişan ve Düğün

lerine bakmaya ve sadık kalmaya söz
verirler. Bir vaiz onlara sorumluluklarını
anlatır, yeminlerini dinler, onları karı koca
ilan eder ve Tanrı'nın onların yuvalarını
bereketlemesi için dua eder.

Kilise töreni, evliliğin Tanrı tarafından
atanmış bir kurum olduğunun kabulünü
göstermenin bir yoludur. Aynı zamanda
çiftin evlilik hayatına başlayıp yuvalarını
kurarken kendilerine yardım edip yol
göstermesi için Tanrı'ya baktıklarını
gösterir.

Gereksiz yere borca girme hatası konu-
suna daha önce değinmiştik. Bundan
kaçınmak, düğün kıyafetleri, dekora-
syonlar ve resepsiyon, hatta belki de
katılacak kişi sayısı ailelerinin imkanlıkları
içersinde tutmak mantıklı olur.
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4 Nişan ve Düğün

Tabii ki, gelin ve damat en iyi halleriyle
görünmek isteyeceklerdir. Ama hem basit
hem de güzel bir düğün yapmak imkansız
değil.

~ ~ ~
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5 Bir Yuva Kurmak

5

Bir Yuva Kurmak

Yuva sözcüğünün sözlük tanımı, "ailenin
oturduğu yer"dir. Ama Tanrı'nın ideal yuva
için olan standardı böylesi dar sınırları
aşar. Yuva Tanrı'yı ve birbirlerini seven,
birlikteliklerini Tanrı'nın kalıbına uygun bir
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5 Bir Yuva Kurmak

hale getirmek için dua edip çalışan
insanlardan oluşur.

İki insan karı koca olarak birlikte yaşa-
maya başladıklarında, çok geçmeden
birbirlerine uyum sağlamak için birçok
düzenlemelerin yapılması gerektiğinin
bilincine varırlar. Her biri kendi hayalleri,
arzuları, kendilerini rahatsız eden şeyler ve
istekleri olan eşsiz kişilerdir - ve evlilik
töreni gerçekleştiği için bireysel farklılıklar
ortadan kalkmazlar.

Bu bölümde, var olmasının amacını yerine
getiren türde bir yuvayı inceleyeceğiz. Evli
çiftin önünde olan birbirlerine ayak uydur-
mak için yapılması gereken düzenlemeleri
ve ortaya çıkan sorunları çözümleme
yollarını ele alacağız.
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5 Bir Yuva Kurmak

"1 Evi RAB yapmazsa, Yapıcılar boşuna
didinir" (Mezmur 127:1) ilkesini kabul eden
ve Tanrı'yı yücelten bir yuva kurmaya
kararlı olan bir çift, ödüllerin ölçülmez
derecede büyük olacağını görecektir.

Bu bölümde...

● Yuvanın Önemi
● Birbirlerine Uyum İçin Gerekli

Düzenlemeler
● Hıristiyan ve Hıristiyan Olmayan

Yuvalar

YUVANIN ÖNEMİ

Yuvanın Tanımlanması

Boş bir ev yuva değildir - yuva, ailenin
yaşadığı yerdir. Tanrı, aile yaşamı için
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5 Bir Yuva Kurmak

geçerli olan ilk kalıbı verdiğinde, Adem'le
Havva'ya yuvaları olması için özel bir yer
verdi: Onların bakıp işlemesi için çok güzel
bir bahçe. Tanrı hâlâ her ailenin, bütün
üyelerinin birlik içinde yaşayabilecekleri bir
yuvaya sahip olmalarını ister.

Bir yazar şöyle demiştir:

Bir yuva, küçük bir hükümetle kıyaslanabilir.
Baba cumhurbaşkanı, anne başbakandır.
Evi yönetmekte birbirlerine yardım ederler.
Çocukların yaşayabilecekleri huzurlu bir
ortamları olması için iyi yasalar koyarlar.
Yasaları çocuklara düzenli bir şekilde
yaşamayı ve itaatkâr olmayı öğretmek
içindir. Eğer çocuklar evde anne babalarına
itaat etmeyi öğrenirlerse o zaman okuldaki
öğretmenlerine, vaizlerine ve ülkelerine itaat
ederler.
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5 Bir Yuva Kurmak

Bir yuvanın aile üyelerinin Tanrı'yı sevip
birlikte olmanın tadını çıkarttıkları mutlu ve
huzurlu bir yer olması için süslü ya da
pahalı olması gerekmez. En önemli şey,
onların arasındaki ilişkidir. Ve eğer doğru
türde ilişkileri kuracaklarsa birlikte zaman
geçirmeleri gerekir. Bir yuva sadece yemek
yenecek ve uyunacak bir yerden çok daha
fazlasıdır. Bu ilişkiler, bir yuvanın çok
önemli bir parçası olduğundan yuva
sözcüğünü sık sık "aile" anlamında
kullanırız.

Karı Koca İçin Önemi

Tanrı'nın insanlığın mululuğu için verdiği
şeylerden biri yuvaydı. Karı kocanın
sevinçlerini, üzüntülerini, işlerini ve
oyunlarını, sorunlarını ve başarılarını
paylaşmaları gerekir. Yuva, çocuklar için
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5 Bir Yuva Kurmak

olduğu kadar anne baba için de, onların da
başkalarına karşı sabır, anlayış ve
düşünceli olmayı öğrendikleri bir okuldur.
Yuva bir erkeğin gündelik hayatında işinde
karşılaştığı gerginlikler ve sorunlardan
sonra sığınacağı bir sığınaktır. Hıristiyan bir
yuvadaki sevgi ve huzur, hem kocayı ve
hem de kadını evin dışındaki sorumluluk-
ları için yenileyip tazeler.

Bir yuvanın en büyük işlevlerinden biri,
çocukların doğup gelişeceği bir ortam
sağlamaktır. Paylaşılan sorumluluklar,
yaşamlarında her gün Tanrı'nın yol
gösterimini arayan karı kocayı birbirlerine
daha çok yaklaştırır. Yuvadaki çocuklar
büyük bir sevinç ve tatmin getirirler.

3 Çocuklar RAB'bin verdiği bir armağandır,
Rahmin ürünü bir ödüldür. (Mezmur 127:3)
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Çocuksuzluk Esnasında

Bu, Tanrı'nın çocuksuz çiftlerden bereket-
lerini esirgediği anlamına gelmez. Kutsal
Kitap bir kocaya, karısı çocuk doğurama-
dığı için onu bırakmak, yollamak ya da
başka birisiyle evlenmek hakkını vermez.
Kadın, çocukları olmayışından ötürü
kocasını suçlu tuttuğu durumda da, Kutsal
Kitap kadına da kocasını terk etme hakkını
vermez. Kocanın ya da kadının fiziksel
sorunları evlilik antlaşmasını iptal etmez.

Kutsal Kitap, çocuksuz çiftler ve Tanrı'nın
onların dualarını nasıl yanıtladığına dair
örnekler verir. Rab'bin meleği kendisine
gözüküp duasının yanıtlandığını ve
Elizabet'in bir oğlu olacağını söylediğinde
rahip Zekeriya tapınaktaydı (Luka 1:13).
Hanna bir oğul için dua etti ve Tanrı ona,
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büyüyünce İsrail'in güçlü bir yöneticisi olan
Samuel'i verdi (1.Samuel 1:11-13).
Cocuksuz bir çift, çocuk evlat edinmiş-
lerdir. Onlar bu küçük çocuklar için bir yuva
sağlarlarken Tanrı onları bereketler.
Çocuklar ve kendilerini evlat edinen kişiler
arasında derin ve kalıcı bir sevgi gelişebilir
ve birbirlerine büyük bir sevinç verebilir.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,... 9 Kısır kadını
evde oturtur, Çocuk sahibi mutlu bir anne
kılar. (Mezmur 113:5,9)

Çocuk İçin Önemi

Bir yuva bir çocuk için çok önemlidir.
Çocuğun, İmanlı Hıristiyan bir yuvanın
sevgisi, ilgisi, mutluluğu ve korumasına
ihtiyacı vardır. Burada aldığı eğitim sadece
karakterini biçimlendirmekle kalmaz
hayata bakış açısının tümünü etkiler.
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5 Bir Yuva Kurmak

Dünyanın hangi tehlikeler, sorunlar ve düş
kırıklıklarıyla karşılaşırsa karşılaşsın, orada
güvende olduğunu bilmek için yuvasının
güvenliğine ihtiyacı vardır. Orada onu
anlayan, seven ve ona bakan anne babası
vardır. Güvenlik hissi, çocuğun iyi uyum
sağlayan bir kişiliği olmasına yardımcı
olacaktır. Çocuğun yedikleri, fiziksel sağlığı
ve gelişimi için önemli olduğu gibi, ailesinin
sevgisi de sağlığı ve yaşam boyu.
mutluluğu için aynı derecede önemlidir.

Yuvayı bir okula benzetebiliriz. Anne
babalar öğretmenler; çocuklar öğrenci-
lerdir. Anne babalar sözleri ve örnekleriyle
öğretirler. Ve çocuklar da onların sözlerini
ve davranışlarını taklit etmeyi çok çabuk
öğrenirler. Çocuklarının önünde Tanrı
yolunda bir hayat yaşayan anne babanın,
çocuklarının kendi adımlarını izleyecekleri
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konusunda korkmaları gerekmez. Ne yazık
ki, çocuklarının yaşam biçimlerini izlediği
Tanrı yolunda yürümeyen birçok anne baba
da vardır. Kutsal Kitap bizlere her iki tür
hakkında da örnekler verir.

20 Amon da babası Manaşşe gibi RAB'bin
gözünde kötü olanı yaptı. 22 Babasının
yürüdüğü yollarda yürüdü, aynı putlara taptı
ve hizmet etti. (2.Krallar 21:20-21)

Kral Yehoşafat'sa hayatının ilk yıllarında
Tanrı yolunda yürüyen bir anne baba
tarafından etkilenmiş iyi bir kraldı.

3 RAB Yehoşafat'laydı. Çünkü Yehoşafat
atası Davut'un başlangıçtaki yollarını izledi;
Baallar'a yöneleceğine, 4 babasının
Tanrısı'na yöneldi; İsrail halkının
yaptıklarına değil, Tanrı'nın buyruklarına
uydu. (2.Tarihler 17:3-4)
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Bir yuva kurduğunuzda, eğer bunu henüz
yapmadınızsa, çocukların yaşamlarında
doğru ve yanlış için en büyük etkinin anne
babaları olduğunu hiçbir zaman unut-
mayın.

Bir çocuğun karakteri ve yaşam boyu süren
alışkanlıkları hayatının ilk yıllarında
biçimlenir. Tanrı yolunda yürümeyen anne
babaların etkisi çocuklarının Tanrı'yı
tanıma olasılığını azaltacaktır. Hatta anne
babalarının yüzünden çocuklar Tanrı'dan
daha da uzaklaşabilir. Ama sevgi ve
disiplinle yönetilen ve Tanrı'dan korkan bir
anne babanın yaşadığı yuvada çocuklar
hiçbir zaman unutmayacakları ruhsal
dersler öğrenirler. "6 Çocuğu tutması
gereken yola göre yetiştir, Yaşlandığında o
yoldan ayrılmaz" (Süleyman'in Özdeyişleri
22:6). Çocuklara dünyaya bir bereket
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olabilmeleri için Tanrı'dan korkmaları,
dürüst ve doğru kişiler olmaları öğretil-
melidir.

Toplum İçin Önemi

Toplumun var olmak için aileye bağımlı
olduğunu söyleyebiliriz; yani aile, o
toplumu oluşturan üyeleri yetiştirir. İyi bir
aile, çocuklarına toplumun uyumlu üyeleri
olmaları için gerekli eğitimi verir.

Toplumlarımızda ne tür insanlar olduğunu
aileler belirler. Bir çocuk doğduğunda, ilk
tanıdıkları aile üyeleridir. Karakteri ailede
gelişir ve alışkanlıkları ailede oluşur. Başka
insanlara nasıl davranması gerektiğini
öğrenir. Gerekli eğitimle çocukta iyi
alışkanlıklar, sorumluluk hissi, sevgi,
sadakat ve diğer insanların haklarına saygı
gelişir. Çocuk aile adı verilen küçük
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toplumda öğrendiklerinin çoğunu
mahallesi ve dünyasındaki daha büyük
toplumlarda da uygulayacaktır.

BİRBİRLERİNE UYUM İÇİN
GEREKLİ DÜZENLEMELER

Karı kocanın ilişkileri

Belki de bir bireyin evliliğe uyum sağlama
konusunda karşılaşabileceği bu kadar
çeşitli ya da daha büyük bir alan olma-
yacaktır. Çünkü bu eşsiz benzersiz ilişki,
erkekle kadının tamamıyla yeni bir yaşam
biçimine ayak uydurmalarını gerektirmek-
tedir.

Tanrı, erkeğin bir yardımcıya olan ihtiyacını
biliyordu. Bir ailenin temeli buna bağlıdır.
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Tanrı Adem’e baktı ve onun yalnız olma-
sının iyi olmadığını gördü, bu yüzden
Havva’yı ona eşlik etmesi için yarattı
(Yaratılış 2:18).

Süleyman’ın Özdeyişleri 18:22, “22 İyi bir eş
bulan iyilik bulur” der. Buna karşın birçok
insan, ilk önce böylesi bir adanmışlığın
ciddi sorumluluğunu düşünmeden evlilik
yeminlerini ettikten sonra, evliliğin iyi bir
şey olup olmadığını sorgularlar.

Kendilerini olgun yetişkinler sayan iki kişi
evlendiklerinde daha büyümeleri gereken
birçok alan olduğunu görürler. Daha önce
görmedikleri hataları su yüzüne çıkmaya
başlar. Evlenmeden önce sadece kendisi
için en iyi olanı düşünmeye alışık olan kişi,
“Her ikimiz için de en iyisi ne?” diye
düşünmeye başlar.
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Hiçbir Karı Koca
Her Zaman Aynı Görüşte Olmayacak

Bir evliliği kurmak yaşam boyu süren bir
iştir. Evlilik törenini oluşturan birkaç dakika
içinde olup bitmez. Ve bir erkekle bir kadın
evliliğin sorumlulukları ve yükümlülüklerini
ne kadar iyi bilirlerse birbirlerine uyum
sağlamak için gerekli düzenlemeleri
yapmaya daha hazırlıklı olacaklardır.

Aynı görüşte olmadıkları zamanlar
olacaktır ve ne erkek ne de kadın diğerinin
her zaman kendi isteklerine uymasını
beklememelidir. Sorunları üzerinde
düşünmeli ve bir çözüm üzerinde görüş
birliğine varmalıdırlar. Evliliğin
gerektireceği düzenlemeleri yapabilmek
için büyük bir dürüstlük, sabır, bilgelik ve
bencillikten uzak bir yaşama ihtiyaçları

106



5 Bir Yuva Kurmak

olacaktır. Hep kendi isteklerinde direnen
koca Tanrı'nın istediği koca değil,
diktatördür.

Bazen eşlerden birinin kendi planları ve
isteklerinden fedakârlık etmesi zordur ama
sevgi düzenlemeleri mümkün kılar. Bu,
evliliğin mutlak bir parçasıdır ve mutlu bir
yuva için gereklidir!

Anne Babalarla İlişkiler

Evlilikte ortaya çıkan bir başka sorun da
anne babalarla olan ilişkilerdir. Evlilik çiftin
anne babalarına olan sevgi ve saygılarını
azaltmamalıdır. Doğal olarak evlenmeden
önce çocukların anne babalarıyla çok yakın
ilişkileri vardır. Ama şimdi kendi yuvalarını
kurmaktadırlar. Artık önemli olan, eşlerin
arasındaki ilişkidir.
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7 Bu nedenle adam annesini babasını
bırakacak, karısına bağlanacak (Markos
10:7).

Anne babalar bazen, evli çocuklarının şimdi
büyümüş olduklarını ve kendi hayatlarını
yönetme hakkına sahip olmaları gerektiğini
unuturlar. Gençler kendilerinden öğüt
istediklerinde anne babalar onlara değerli
öğütler verebilecek konumda olabilirler,
ama onlara evlerini nasıl yönetmeleri
gerektiğini zorla kabul ettirmeye
çalışmamalıdırlar. Aynı zamanda eşler de
öğüt alırken şimdi birbirleriyle olan
ilişkilerinin anne babalarına karşı olan
sorumluluklarından önce geldiğinin
bilincinde olmalıdırlar.

Bir kadın, kocasıyla arasında bir sorun
olduğu her zaman anne babasına
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koşmamalıdır. Zaman zaman anne
babasını ziyaret etmesi doğru bir şeydir
ancak evinin artık onların yanında değil,
kocasının yanında olduğunu hatırlamalıdır.
Karı koca uzun zaman birbirlerinden ayrı
kalmamalıdır. Birbirlerine ihtiyaçları vardır.
Uzun ayrılıklar evliliği zayıflatabilir, hatta
erkek ya da kadın için bir ayartılma yolu
açabilir.

Para Konuları

Sık sık tartışmalara neden olan şeylerden
biri de para konusudur. Karı kocanın para
konusunda oturup konuşmaları iyi bir
uygulamadır. Bazı dostları ve komşu-
larından daha sade bir yaşam sürmeleri
gerekiyorsa bu onları mutsuz etmemelidir.
Elindekilerle yuvasını mutlu ve çekici bir yer
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haline getirmek onlar için heyecan verici
paylaşılan bir uğraş olmalıdır.

8 Kendi yakınlarına, özellikle de ev halkına
bakmayan kişi imanı inkâr etmiş, iman-
sızdan beter olmuştur (1.Timoteos 5:8).

HIRİSTİYAN VE HIRİSTİYAN OLMAYAN
YUVALAR

Hıristiyan Olmayan Yuva

Kendilerini Hıristiyan sayan birçok aile
Tanrı’nın olmalarını istediği biçimden çok
uzaktır. Günah, ilk aileyi bozmuştur. Adem
ve Havva Tanrı’ya itaatsizlik etmiştir ve bu
da aileye sevinç ve sevgi yerine kıskançlık,
kavgalar ve hatta ölüm sokmuştur.

Birçok bakımlardan ideal bir aileye ben-
zeyen aileler vardır. Bu aileler ülkelerinin
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yasalarına saygı gösterip itaat ederler.
Birbirlerini severler. Kocalar ailelerine
bakar. İyi komşulardır. Fakir ve ihtiyaç
sahibi insanlara yardım ederler. Ama
önemli bir öğe eksiktir: Hiçbir zaman
günahlı olduklarını kabul etmemişlerdir;
hiçbir zaman Mesih’i yaşamlarına ve
evlerine davet etmemişlerdir.

Birçok aile kazançlarını kumar, uyuş-
turucu, sigara ve içkiye dökerek ziyan
ediyorlar. Bazıları alışkanlıklarına öylesine
köle olmuşlardır ki, maaşlarının tümünü bir
gecede boş bir eylence için harcarlar ve
ailelerine yiyecek almaları için paraları
kalmaz. Ayrıca kıskançlık ve nefretten
ötürü de kavgalar çıkar. Bu evlerde anne
baba arasındaki tartışmalar ve kavgalar
çocukların kafalarını kirletir. Çocuklar
küçük yaşta şiddet, suç ve ahlaksızlıkla
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tanışırlar. Başka bazı aileler de büyücülük,
ruhçuluk, fal, astroloji gibi uygulamaları, bu
evlerde zaten var olan üzüntü, korku ve
sorunlara katkıda bulunur.

Tanrı'nın İstediği Yuva

Tanrı'nın istediği aile, Mesih’in sevgisiyle
doludur ve en büyük otoriteleri olarak
Mesih’i kabul ederler. Bu ailenin üyeleri
Tanrı’yı sadece Pazar günleri hatırla-
mazlar; O’na yaşamlarının her günü itaat
edip onurlandırmaları kendilerine
öğretilmiştir. Yuvalarını kurmakta olan bir
çift, Mesih’i yaşamlarına kabul edip, dua
ederek O’ndan kendilerine yol göstermesini
istediklerinde Tanrı hoşnut olur.

Bunu yapmalarının yollarından biri aile
olarak birlikte tapınmalarıdır. Daha hiçbir
kilise yokken, Tanrı her babanın ailesine
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tapınma konusunda önderlik etmesi
gerektiğini öğretmişti. Erkeğin ailesi için
rahiplik görevi yapması gerekiyordu.

Ailenin birlikte tapınmasını sağlamak ilk
başta babanın sorumluluğudur. Anne baba
ve çocuklar Kutsal Kitap’ı birlikte okuyup
dua ettiklerinde Rab’de ve birbirlerine karşı
anlayış ve sevgide gelişirler. Ailenin birlikte
tapındığı bu zamanlar bir çocuğun
eğitiminin çok önemli bir kısmını oluşturur.

Evliliklerine birlikte tapınarak başlayan ve
bunu sadık bir şekilde sürdüren bir karı
koca yaşamlarının zenginleşmiş ve
bereketlenmiş olduğunu görürler. Tanrı'nın
yardımına bağımlı olduklarından ortaya
çıkan sorunları daha başarılı bir şekilde
çözümleyebilirler. Birlikte tapınmak için, işe
gitmeden ya da günün sonu gibi başka
etkinliklerin bölmeyeceği bir zaman
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seçmek en iyisidir. Her yemekten önce
yenecek yemek için Tanrı’ya teşekkür
etmek de ailenin tapınmasının bir başka
parçasıdır.

19 [İsa]...halka çayıra oturmalarını
buyurduktan sonra, beş ekmekle iki balığı
aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti;
sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi,
onlar da halka dağıttılar (Matta 14:19).

Tanrı’yı evlerinde onurlandırmaya kararlı
olan aileler (Yeşu 24:15) Tanrı tarafından
bereketlenecekler ve birbirlerine olan sevgi
ve anlayışları artacaktır.

Kutsal Kitap’ın ayetlerinin günlük dilde
anlatıldığı bir çevirisine bakıp ideal İmanlı
ailesini niteleyen bencillikten uzak sevgi
hakkında neler dediğini görelim:
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4 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi
kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. 5 Sevgi
kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz,
kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün
hesabını tutmaz. 6 Sevgi haksızlığa
sevinmez, gerçek olanla sevinir. 7 Sevgi her
şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut
eder, her şeye dayanır (1.Korintliler 13:4-7).

~ ~ ~
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Ünite Bir için 20 SORU
(Bölüm 1-5)
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1 Günümüzde, günah dünyaya girmeden
önce de var olan tek kurum,
a) hükümettir.
b) evliliktir.
c) eğitimdir.

2 Evlilik,
a) bir erkekle bir kadının birliği olduğundan
ötürü özel bir ilişkidir.
b) bir dostluk sağladığından ötürü özel bir
ilişkidir.
c) iş bölümü olduğundan ötürü özel bir
ilişkidir.
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3 Tanrı Sözü, neyin altını çizerek evliliğin
kutsallığını gösterir?
a) Evli bir erkek başka birisinin karısını
arzulayabileceği halde zina
edemeyeceğini.
b) Evlilik hakkındaki yerel adetlere
uyulmasının gerektiğini.
c) Evli birinin başka birisinin eşini
arzulayamayacağını ve zina
yapamayacağını.

4 Bir erkekle bir kadını birbirine çeken cinsel
güdü kimin tarafından yaratılmıştır?
a) Tanrı.
b) Dünya.
c) Şeytan.
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5 Tanrı kime olan saygımızı gostermemiz
hem evlilikten önce hem de evlilikten sonra
ahlaksız davranışlardan uzak durmamızı
bekler?
a) Anne babalara.
b) Dostlarımıza.
c) Bedenlerimize.

6 Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Hiristiyanlar ayartılamazlar.
b) Tanrı Hıristiyanlara ayartılmanın
üstesinden gelmeleri için güç verir.
c) Hıristiyanlar ayartılmayı irade gücüyle
yenerler.
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7 Yusuf,
a) şehvetle ayartılmamış bir erkek
örneğidir.
b) ayartılmadan kaçan bir erkeğe örnektir.
c) ayartılmaya kendini teslim eden bir
erkeğe örnektir.

8 Evleneceğiniz eşin seçimi önemlidir,
çünkü eşiniz,
a) yaşam boyu yoldaşınız olacaktır.
b) sosyal konumunuzu yansıtacaktır.
c) sizin eksiklerinizi tamamlayacaktır.
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9 Kutsal Kitap'ın eş seçme konusundaki
standartları,
a) sadece inanlıların inanlılarla evlenmesini
şart koşar.
b) bir Hıristiyan'la evlenmeyi ve benzer
geçmişlerden gelmeyi şart koşar.
c) temel konularda görüş birliği içinde
olmayı ve bir Hıristiyan'la evlenmeyi şart
koşar.

10 Evlenilecek eş seçimindeki en önemli
kişisel nitelikler,
a) yaş, eğitim ve yeteneklerdir.
b) olgunluk, görünüş ve konumdur.
c) karakter, alışkanlıklar ve ilgi alanlarıdır.
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11 Yaşamı birlikte geçireceğiniz bir eşte EN
ÇOK arzulanır nitelikler hangileridir?
a) Güvenen ve bağışlayan tutumlar.
b) Eğitim ve sosyal prestij.
c) Güzellik ve zenginlik.

12 Tanrı'nın Rut'la Boaz'ın durumunda
olduğu gibi eş seçimindeki yol gösterimi sık
sık hangi biçimde gerçekleşir?
a) Anne babanın ya da daha yaşlı, daha
deneyimli kişilerin öğüdüyle.
b) Bir rüya aracılığıyla, kişisel bir vahiyle.
c) İki insan arasındaki çok kuvvetli bir
fiziksel çekicilik aracılığıyla.
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13 Kişinin evleneceği eşte araması gereken
türdeki sevgi,
a) birlikte olmanın verdiği heyecandır.
b) birbirine ait olma hissidir.
c) kişinin ihtiyaçlarının sağlanmasıdır.

14 Kişi evleneceği kişinin seçiminde
Tanrı'nın isteğinden nasıl emin olabilir?
a) Bir huzur duyduğunda.
b) Bütün doğru niteliklere sahip birini
bulduğunda.
c) Uygun bir Hıristiyan'la evlenmeyi kabul
ettiğinde.
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15 Evlilikten önceki nişan dönemi,
a) kişinin seçmiş olduğu eşin Hıristiyan
olup olmadığını öğrenecek zamandır.
b) cinsel yakınlıkta birbirinize uygun olup
olmadığınızı öğrenecek zamandır.
c) birbirinize ayak uydurabilmeniz için
gerekli düzenlemelerde bulunacağınız
zamandır.

16 Nişan adetleri, hangi durumlarda
Hıristiyan bir çift için bir engel oluşturur?
a) Fazla tasasız olduklarında.
b) Tanrı'nın onuruna leke getirdiklerinde.
c) Bir kutlama gerektirdiklerinde.

124



Ünite Bir için 20 SORU

17 Nişanlı çiftin evliliği,
a) dinsel törenin yanı sıra resmi nikahı da
gerektirir.
b) çift Hıristiyan'sa sadece kilisede dini
töreni gerektirir.
c) masrafları kısıtlı tutmak için sadece
resmi bir nikahı gerektirir.

18 Bir yuvanın önemi,
a) çocukların doğumu ve gelişmesine
sağladıklarıdır.
b) anne babaların karakter gelişimi
üzerindeki etkisidir.
c) yerel toplumun değerlerini yansıtır.
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19 Evliliği izleyen gerekli düzenlemelere
neler dahildir?
a) Her iki tarafın da anne babasından artık
başka öğüt almamak.
b) Kocaya para konusunu yönetmek için
tam sorumluluk vermek.
c) Taraflardan sadece biri değil, her ikisi
için de en iyisinin ne olduğunu düşünmek.

20 Aile tapınması,
a) çift ilk evlendiğinde başlamalıdır.
b) çocuklar onu anlayabilecek duruma
geldiklerin de başlamalıdır.
c) ilk çocuk doğduğunda başlamalıdır.
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6

İyi Koca Olmak

Birkaç yıl önce İzmir'de Türk lise
öğrencilerine İngilizce dersleri veriyordum.
Üniversite giriş sınavları yaklaşıyordu,
öğrencilere ne tür meslek okumak
istediklerini sordum. Bir genç, "Doktor
olmak istiyorum" dedi.
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"Neden?" diye sordum.

"Çünkü en çok parayı doktorlar kazanır, en
güzel kızlarla evlenirler!" dedi.

Biz daha gençken, evlilik hayatımızın mutlu
kılacak iki seçimimiz var. Birincisi kiminle
evleneceksiniz? Kızlar için de ikinci bir
seçenek de aynı derecede önemlidir:
Evlenmeden önce nasıl bir adam olmayı
seçeceksiniz? İsa'nın izleyicisi olmak üzere
Kutsal Kitab'ın bu konuda ne dediğini
bilmeliyiz!

Bu bölümde . . .

Düğünden Evvel

● Mesih'e Adanmış Olun
● Tanrı Sözüne Bağlı Olun
● Kaçınmanız gereken İki Tuzak

Düğünden Sonra
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● Eşinize saygı gösterin
● İsa Mesih'in bir örneği olun
● Af dilemeğe hazır olun
● Diz çökmeyi öğrenin
● Ayak yıkamayı öğrenin
● Evlilik yatağınızı temiz tutun
● Ailenizin ruhsal önderi olun

DÜĞÜNDEN EVVEL

İsa Mesih'e Adanmış Olun

İlk başta, bugün hayatınızı İsa Mesih'e
adayın. İsa evlenmedi, ama O her yönden
Kusursuz İnsandı. Tanıştığı her kadına
saygı duyardı. Hiçbir zaman bir kadınla
aşağılayıcı bir şekilde konuşmadı.
Kardınların ihtiyaçlarına karşı duyarlıydı ve
onları mümkün olan her şekilde onayladı.
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İsa'yla tanışmış olan her kadın, kendisinin
Tanrı tarafından derinden sevildiğini bilerek
eve döndü, teşvik edildi, güçlendirildi.

İsa'nın kadınlara karşı tutumunu örnek
almak kendiniz için de güçlü bir temel
olacaktır. Evlendikten sonra bu seni her
yönden daha iyi bir koca yapacaktır.

Tanrı Sözüne Bağlı Olun

Birçok Hıristiyan kendi İncillerini çok iyi
anlamıyor. Kutsal Kitap hakikatlerini,
kültürsel ve aile deneyimleriyle
karıştırıyorlar. Bilgisayar mesleğinde bir
söz vardır: "Döküntü girer, döküntü çıkar."
Aynı kural Hristiyan inancında da geçerlidir.

Dünyadaki en güvenilir rehber İncil'dir.
Tanrı'nın kalbinden bize gönderilmiştir ve
bizi Tanrı'nın sonsuz sevgi dolu varlığına
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götürür. Dünyada başka hiçbir kitap bizim
için bunu yapmaz.

Mezmur 119:11'de şöyle yazar, "11

Aklımdan çıkarmam sözünü, Sana karşı
günah işlememek için" der. Genellikle zina
ve cinayet günah sayılır. Ancak Kutsal
Kitap, İnsanın Tanrı’nın suretinde
yaratıldığını söyleyerek bizi uyarır: muhtaç
ve mazlumlarda dahil ama aynı zamanda
kendi karımızda ve çocuklarımızda.
Yaratılış 1:27 hem bir açıklama hem de bir
uyarıdır: "27 Tanrı insanı kendi suretinde
yarattı, onu Tanrı'nın suretinde yarattı.
Onları erkek ve dişi olarak yarattı."

Bugün Kutsal Kitap'ı her gün için
hayatınızın bir parçası yapmaya başlayın.
İşte basit bir okuma planı: Dört İncil'de 89
bölüm var. Bu yıl Dört İncil'i baştan sona

142



6 İyi Koca Olmak

kadar üç ayda bir kez okuyun. Her gün,
görmeniz gereken şeyleri görebilmeniz için
Kutsal Ruh'tan size anlayış vermesini
dileyin.

İkinci yıl, Tanrı'nın Sözü'nün tümünü
okuyun. Evliyseniz ve eşiniz de okuyorsa,
bugün sen yarın eşiniz bir bölümü
birbirinize yüksek sesle okuyun.
Öğreneceklerinize şaşa kalacaksınız. Son
olarak da her gün aileniz, kiliseniz ve
ulusunuz için dua ederek okuma vaktinizi
tamamlayın.

Kaçınmanız gereken iki tuzak

Cinsel ahlaksızlık bir evliliği daha
başlamadan baltalayabilir.

1) Evlilik önceki seks, genç bir erkeğe
kadınların sadece erkeğin kişisel zevkleri
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için yaratılmış olduğunu öğretir.
Gelecekteki karısıyla olan bağını zayıflatır.
Genç kadın da erkeklerin "Seni seviyorum"
demesine güvenmemeyi öğrenir.

"Evlendikten sonra farklı olacağım" diye
düşünme. Evlilik danışmanları bize aksini
söylüyor. Evlilik önceki seks, genellikle
evlilik dışı seksin başlangıcıdır.

Mezmur 119:9, "9 Genç insan yolunu nasıl
temiz tutar?" diye sorar. "Senin sözünü
tutmakla" cevabını ise uygulamak kolay
değil. Bir erkeğin cinsel dürtüsü, yaşlılığına
kadar onu zorlayan bir ses olacak. Bu
gerçeği kabul edip her gün Tanrı'nın bizi
istediği adam olmamıza yardım etmesini
dileyin.

2) Pornografi. Bugünün, gençleri ister
istemez pornografiyi görmekten
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kaçınamazlar. Bazı dergiler ve kitaplar
sokak köşelerindeki büfelerde satılıyor,
sinemadaki filimlerde çıplaklık ve cinsel
münasebet normal sayılıyor. Ama en kötü
teşvik, internettir. "Gir" tuşuna tıkla, birden
kendini ahlak dışı eylemlerle dolu bir
lağımda bulabilirsiniz.

Birçok erkek "bir kadını memnun etmek
için bunu seyretsem ne zarar var?" diye
düşünür. Ama sakın aldanmayın.
Bilgisayarınızın ekranında
seyredeceklerinizın hepsi yalanlardır.

Bu tuzakların ikisi de yalandır. Yaratılış
2:24, "24 Adam annesini babasını bırakıp
karısına bağlanacak, ikisi tek beden
olacak" diyor.
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Yine de, aldanmayın. Evlilik öncesi seks ve
pornografi, evlilik yatağınızda her zaman
zehirli bir yılan gibi olacaktır!

EVLİLİKTEN SONRA

Eşinize saygı gösterin

İsa'nın zamanında kadınlar için eğitim pek
yoktu. Çoğu zaman da hiç eğitim almadılar.
Bazıları evde, bazıları da tarlada çalıştı,
çocuk doğurdu, kocalarına şikayet
etmeden itaat ettiler. Genellikle kendi
hakları yoktu. Ama İsa'nın kadınlara doğru
davranışlarını yakında inceleyediğimizde
onlara her zaman en büyük saygıyı
gösterdiğini görüyoruz.
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Matta 8:14'te İsa, en önemli
öğrencilerinden biri olan Petrus'un ev
halkını ziyaret eder. Petrus'un kayınvalidesi
rahatsız. Birçok kültürde kadının hastalık
yatağından kalkıp misafirlere hizmet
etmesi, ancak ondan sonra tekrar
uzanması beklenirdi. Ama İsa önce
Petrus'un kayınvalidesine gider, onu
iyileştirir, daha sonra onun hizmetini kabul
eder.

Yuhanna 4'te, İsa'nın kuyuda tanıştığı kadın
Yahudılerin nefret ettiği bir Samiriyeli'dir.
Beşten fazla erkeğe varmış olduğunu itiraf
eder, sonra da Tanrı'ya tapınmak için doğru
yer hakkında İsa’yla bir tartışmaya girer.
Bütün bunlara rağmen, İsa ona büyük bir
nezaketle davranır, onu Tanrı'nın sevgisiyle
tanıştırır, onu kendi köyüne geri göndererek
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komşularına Mesih'in aralarında olduğu iyi
haberini paylaştırır.

İsa'ın kadınlar için söylenmiş sert sözleri
yoktur. Hiç bir kadına konuşurken sesini
yükseltmez, elini kaldırmaz. Erkekler O'nun
öğretilerini duymayı hak ettikleri kadar,
kadınların da Tanrı'nın çocukları olarak
O'nun ayaklarının dibinde oturmalarını
savundu.

Bir erkeğin başparmağı kalınlığında bir
sopa hiç yoktu İsa'nın elinde

İsa Mesih'in bir örneği olun

İncil'de, evdeki liderlikle ilgili en önemli
ayetlerden biri Efesliler 5:25'tir: "25 Ey
kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun
uğruna kendini feda ettiyse, siz de
karılarınızı öyle sevin."
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Peki İsa Kiliseyi nasıl sevdi, nasıl onun
uğruna kendini feda etti? Pavlus şöyle
yazıyor:

6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde,
Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak
saymadı. 7-8 Ama kul özünü alıp insan
benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana
bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak
ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun
eğip kendini alçalttı. (Filipililer 2:6-8).

Hıristiyan bir ailede "aile reisi" unvanı "aile
hükümdarı" anlamına gelmez. İlk ve son
örneğimiz İsa Mesih olmalıdır. Bu,
bazılarımız için daha kolay, bazılarımız için
çok daha zor olabilir. Hele babanız sert,
herkese emir yağdıran, kendisinden başka
kimseyi dinlemeyen biriydi ise.
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Ama bu siz büyürken doğruysa bile, Kutsal
Ruh'un her zaman bizimle olduğunu, bize
daha şefkatli ve sevgi dolu bir rehber
olmamıza yardım için her zaman hazır
olduğunu unutmayalım. İsa Mesih'in içsel
liderliği ve varlığı, Baba Tanrı'nın eli ve
Kutsal Kitabın öğüdüyle, hepimiz Rab İsa
Mesih'in ardından yürüyen, O’nu izleyen
kocalar ve babalar olabiliriz.

Af dilemeğe hazır ol

İyi kurulmuş evlilikler bile bazen zordur.
Kadın ve erkek birbirinden sırf fiziksel
bakımdan farklı değildir. Duygusal olarak
da birbirlerinden farklıdırlar. Sık sık hayatın
sorunlarına tamamen zıt açılardan
bakarlar. Adam sorunu çabucak çözüp
geride bırakmak istiyor. Kadın, sorunun
kendisini nasıl hissettirdiği hakkında
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konuşmak istiyor. Sorun bir tartışmaya,
tartısma bir suçlamaya, suçlama bir
kavgaya, kavga günler, haftalar veya
aylarca süren bir kırgınlığa ya da kasırgaya
dönüşür.

Her bir eş – ya da her ikisi – puan tutmaya
başladığında anlaşmazlıklar tehlikeli hale
bürünüverir.

"Dedin ki..."

"Pekala, şunu sen yaptın..."

"Ya annen...??"

Çok sene evvel, 60'larında olup boşanmayı
düşünen bir çifte yardım etmem istendi.
Onları birbirinden gitgide ayıran para
sorunu 40 yıl önce başlamıştı! Yani onlar
evlenmeden evvel!! Şimdi, 60'larında,
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sayısız yara açtıktan sonra artık çözüm
kalmadı.

Elçi Pavlus şöyle der: "26 Öfkelenin, ama
günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş
batmasın." (Efesliler 4:26).

Herhangi bir evlilikte, zaman zaman kötü
kararlar verilecek, geri almaları zor olan
sözler söylenecek, karı kocalar birbirlerini
anlayamayacaklardır. Gerekli merhem,
savaşı kazanmak değil, evliliğinizi
hayatınızdaki en değerli şey olarak
değerlendirmektir. İlişkinizi tamır etmek
için, "Lütfen beni bağışlayın. Üzgünüm. Ne
söylemeye çalıştığınızı anlamama yardım
edin" demekle başlayın.
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Diz çökmeyi seçin

Bir Kutsal Kitap çevirmeni "2 Bana kulak
verdiği için, Yaşadığım sürece O'na
sesleneceğim (Mezmur 116:2)" ayetiyle
uğraşıyordu. Yerel dilde "Bana kulak
verdiği..." demenin bir yolu yokmuş gibi
görünüyordu.

Bir gün çevirmen, küçük bir çocuğun
babasının kulağına bir şeyler fısıldadığını
gördü. Baba oğlunu dinlemek için eğilince,
tercüman çabucak rehbere "Şu baba ne
yapıyor?" diye sordu.

Rehber, "Kulağını battaniye gibi yayıyor"
dedi.

Derin derin yaralı yetişkin erkekler ve
kadınlar, sık sık çocukken çektikleri en
derin acılarını bahsettiklerinde babalarının
onları hiç dinlemediğini söylüyor.
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Çocukların duyulması gerekiyor.
Hikayelerini ifade etmeleri ve acılarını
paylaşmaları gerekiyor. Babası, "Git
buradan! Çok meşgulüm!" dediğinde,
çocuk, O’nu "Önemli değilsin!" şeklinde
duyar.

Biz babalar kendi çocuklarımızı
dinlemezsek, neden Tanrı'nın bizi
dinlemesini bekleyelim? Diz çöküp
çocuklarının kulağına fısıldamasına izin
veren bir baba, onlara Tanrı'dan da neler
bekleyebileceklerini öğretiyor demektir.

14 İsa, 'Bırakın çocukları' dedi. 'Bana
gelmelerine engel olmayın! Çünkü Göklerin
Egemenliği böylelerinindir' (Matta 19:14).
Bu bir öneri değil. Çocuklarımızın
yüreklerinde nasıl bir güven temelini
atacağımızı bize öğreten İsa'dır. Bir
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babanın çocuklarına liderlik etmesi, onun
"kulağını battaniye gibi yayması" ve onları
ona fısıldamaya davet etmesiyle başlar.

Ayak yıkamayı öğrenin

Bir konferansda, uzun yıllar tanıdığım bir
evlilik danışmanı şöyle dedi: "Her evlilik iki
kirli nehrin bir araya gelip karışması gibidir.
Eşinizin ailesinden getirdiği çöp, sizin
ailenizden getirdiğiniz çöple birleşir.
Birbirinizi affetmeyi öğrenmezseniz
evliliğiniz muazzam ve çözülmez bir çöplük
olup kalacak artık."

İsa'nın yürüdüğü tozlu yollarda bir
arkadaşın evine temiz ayaklarla varmak
imkansızdı. Bu yüzden her zaman evin
kapısında bir hizmetçi yolcunun ayaklarını
yıkamaya hazırdı duruyordu. (Ya da bunu
ev sahibinin kendisi yapardı.)
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İsa, öğrencileriyle kutladığı son Fısıh
yemeğinde, öğrenciler birbirlerinin
ayaklarını yıkamaya çekindiler. Bu bir
hizmetçinin işiydi! Bu yüzden İsa bir leğen
su ve bir havlu alıp on iki öğrencisinin
ayaklarını yıkadı. Ondan sonra da onlara şu
şekilde meydan okudu:

13 “Siz beni Öğretmen ve Rab diye
çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz,
öyleyim. 14 Ben Rab ve Öğretmen olduğum
halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler
de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. 15

Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir
örnek gösterdim. (Yuhanna 13:13-15).

Karı koca, düğünden önce birbirleri
hakkında bilmedikleri birçok şeyi mutlaka
evliliğin ilk birkaç yıllarında öğrenecekler.
Bu, eski fikirler ve alışkanlıklarınızdan
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vazgeçmeniz, eşinizle birlikte yeni, sağlıklı
yaşam kalıpları yaratmanız ve birbirinizin
hayatlarını paylaşmanız için bir fırsattır.

Evlilik yatağınızı temiz tutun

İbraniler 13:4 şöyle der: "4 Herkes evliliğe
saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla
lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları,
zina edenleri yargılayacak."

Bu ayette, Apollos (İbranilere Mektup'un
muhtemel yazarı) bizi evliliğin iki tehlikesi
üzerinde uyarır.

1) Evlilikte kadın ve erkek arasındaki
yakınlık kutsaldır. Üçlü Birlik'teki Baba, Oğul
ve Kutsal Ruh arasındaki yakınlığının bir
yansımasıdır.

Bu gerçeği anlamak kolay değil. Biz
insanlar evlilikteki yakınlığı sadece cinsel
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olarak düşünmeye meyilliyiz. Evlilikse,
aklın, kalbin, duyguların, umutların ve
hayallerin bir birleşimi, birbirleri arasında
tam bir bağlılıktır. Cinsel ilişkiyi içerir, evet,
ancak Tanrı  karı koca arasındaki her şeyin
bir paylaşımı olmasını amaçlamıştır. Her
biri kendi yolunu talep etmek için doğal
içgüdülerini bir kenara bırakarak
hayatlarının her yönünü birlikte paylaşır.

2) Karı koca arasındaki ilişki asla ihlal
edilmemelidir. Bir karı kocayı ayırmaya
çalışan herhangi yabancı, Tanrı'nın yargısı
altındadır. Başkasının en özel yaşamlarına
girmesine izin veren karı veya koca da
Allah'ın yargısı altındadır.

Tanrı, ister eşlerden birinin isterse de her
ikisinin zina yaptığı bir evliliği iyileştirebilir.
Ancak iyileşme için, her şeyi itiraf etmeye,
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af dilemeye, eşine olan güvenini yeniden
kurmaya ve çoğu zaman bilge bir kilise
önderi ya da profesyonel bir danışmanın
tavsiyelerini kabul etmeye istekli olmak
gerekir. O zaman bile, yaraların iyileşmesi
yıllar isteyebilir.

Son olarak, tekrar edeyim: Pornografi,
evliliğinizi zina kadar kesinlikle
mahvedebilir. Bunu gizli tutabilirsin, ama
bu, karına olan sevgini bozacak,
ucuzlatacak ve aşındıracaktır.
Pornografinin yatağınıza girmesine izin
vermeyin.

Ailenizin ruhsal önderi olun

Çocuk psikologları, bir çocuğun ilk beş altı
yılında Tanrı'nın kimliğini babasından
öğrenecek derler. Bu, her babayı
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alçakgönüllü olması gereken muhteşem bir
sorumluluk altına sokar.

Babam ben daha 12 yaşındayken kalp
krizinden öldü. Kendisi sadece 47
yaşındaydı. Bugün hala hayatta olsaydı
nasıl bir adam olacağını sık sık merak
etmişimdir. Ama sanırım cevabı biliyorum.
Anneme öfkeyle elini kaldırdığını ya da
sesini yükselttiğini) hiç görmedim. Asla
kötü bir dil kullanmadı. Asla sarhoş ya da
tacizci olmadı. On iki yıl boyunca her gün
çok çalıştığını gördüm. Annem 60 yaşına
kadar liseyi bitirmemiş basit bir kadındı
ama babamın anneme olan sevgisini her
gün gördüm. Birçok yönden babam,
anneme İsa'nın yüzüydü.

Sevgide. Kadınların, kocalarını affetmek
konusunda çok alıştırma fırsatları vardır.
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Ama affedilemeyecek bir şey var. Kocaları
tarafından sevilmeyen kadınlar, kocalarını
sevmeyen eşler olurlar. Mukaddes Kitap
kocalara, karılarına Tanrı'nın kendilerine
nasıl davranmasını istiyorlarsa öyle de
davranmalarını söyler.

"25 Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip
onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de
karılarınızı öyle sevin. 26 Mesih kiliseyi
suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek
kutsal kılmak için kendini feda etti.
(Efesliler 5:25-26)"

Karınızı sevin ve ona bu sevgiyi gösterin -
sözde, fiilde - hayatınızın her günü bunu
yapın.

Ruhsal bir Önder. Son olarak, ailenizde
ruhsal bir öncü olun. Ailenizi Mukaddes
Kitabı okumaya öncülük edin. Aileniz için

161



6 İyi Koca Olmak

dua etmeye öncülük edin. Kiliseniz ve
ulusunuz için dua edin. Çocuklarınız
rahatsız olunca, her gün okula gidince,
okulda sınava girince, okulda zorbalığa
uğrayınca veya dışlanınca onlar için dua
edin. Dualarınızı, gelecek yıllar boyunca ve
artık yanlarında olmadığınız yıllardan çok
sonra bile hatırlayacaklardır.

~ ~ ~
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7

İyi Eş Olmak

Birkaç yıl önce bir Orta Doğu ülkesinde bir
grup liseli kızla evlilik hakkında konuşmak
için oturdum. O zamanda eşim ve ben
yaklaşık 20 yıllık evliyiz ve iki oğlumuz
oldu. Kızlara, "Evlilikten beklentileriniz
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nelerdir?" diye sordum.

Kızlardan birkaçı yakışıklı bir adamla
evlenmek istiyordu. Bazıları kocalarının iyi
bir işi ve çok parası olmasını umuyordu..
Bir çoğuysa, "Umarım eşim beni dövmez!"
dedi.

Dünyanın her yerinde, evliliklerine yaklaşan
birçok genç kız en iyisini umar ama en
kötüsünden korkar. Onlardan birçoğu için
şiddet, küfür, uyuşturucu bağımlılığı veya
duygusal istismarlarla dolu bir hayat
bekler.

Peki Tanrı sizin nasıl bir kadın olmanızı
istiyor? Sorulması gereken önemli bir soru.
Çünkü evlenmeden önce Tanrı'yı hoşnut
eden bir kız, evli bir kadın olarak hayatın
zorluklarına daha hazırlıklı olacaktır.
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Bu bölümde . . .

● Erdemli Kadın
● Yetenekli Kadın
● Sadık Kadın
● Yardımcı Kadın
● Sevecen Kadın
● Ufuğun Ötesini Gören Kadın
● Mesih'e Adanmış Kadın

ERDEMLİ KADIN

Süleyman'ın Özdeğişleri 31:10-31 erdemli
kadını tanımlar. Bu kadın zeki, çalışkan ve
iş hayatında başarılıdır. Kocası onun
kararlarına güvenir. Kendi adına mülk alıp
satar. "18 Ticaretinin kârlı olduğunu bilir."
Ailesi için yiyecek ve giyecek depolayarak
kışa hazırlanır. Kocası ve ailesi tarafından
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saygı duyulur ve topluluğundaki yetkili
kişiler tarafından onurlandırılır.

Erdemli kadının tüm tanımlamasını
okumanızda fayda var. Hayatını önce
Tanrı'yı memnun etmek, sonra kendine
dürüst olmak, ve daha sonra başkalarını
memnun etmek için düzenlemektedir.

Maalesef bu ayetler, tüm Kutsal Kitap'ta iyi
bir kocanın en kötü örneklerinden biri olan
Kral Süleyman tarafından yazılmıştır.
Süleyman’ın Özdeğişleri 31:10-31'in başlığı
"Lemuel'in Atasözleri"dir. Lemuel de Kral
Süleyman'ın kısaltılmış hali ve Süleyman'ın
çocukluk yıllarındaki takma adıydı ("Tanrı'yı
seven"). Süleyman, babası Davud'u kral
olarak izledi ama sonunda haremine 700
cariye ve 300 eş aldı. Birçoğu İsrail'in
çevresindeki putperest milletlerdendi..
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Süleyman'ın övdüğü kadın, Tanrı'yı hoşnut
eden bir kadının güzel bir örneğiydi. Ama
maalesef Süleyman iyi bir koca örneği
değildi.

YETENEKLİ KADIN

Elçilerin İşleri 9:36-43'te, Yahudi kasabası
Yafa'da yaşayan bir kadın olan Tabita'nın
öyküsünü okuyoruz. İsa izleyicisi olarak "36

her zaman iyilik yapıp yoksullar yardım
ederdi." Bir gün aniden Tabita öldü ve
çevresindeki kadınlar dua etsin diye Elçi
Petrus'u çağırdı. Petrus geldiğinde kadınlar
ağlayarak Tabita'nın "39 diktiği entarilerle
üstlükleri" gösterdiler. Petrus dua edince
de Tanrı Tabita'yı diriltti.

On binlerce yıl boyunca erkekler yiyecek
hayvan avladı ve kadınlar onu pişirdi, aile
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için kıyafet dikti ve çocuklarını büyüttü.
Çok daha sonra, erkekler ticarette ve farklı
işlerde çalıştılar, yine de kadınlar yemek
pişirdi, aile için kıyafet dikti ve çocuklarını
büyüttü.

Ancak son 100 yılda, giderek artan sayıda
kadın eğitimli hale gelmiş, ev dışında da
çalışmaya başlamışlardır. Ama yine de evli
kadınların evdeki hayatları tamamen
değişmemiştir. Hâlâ ailelerinde ev işlerinin
tümü kendi omuzlarına düşer.  Günde üç
kez yemek hazırlamak, küçük daire ya da
büyük ev olsun hepsini temiz tutmak, ve
küçük çocuklar da varsa annelerinin bakımı
beklenmektedir..

Hem koca hem de karı ev dışında
çalışıyorsa – özellikle her ikisi aile gelirine
katkıda bulunuyorsa – yuva sorumluluk-
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ları daha eşit bir şekilde paylaşılmalıdır.

SADIK KADIN

Evlilikteki sadakatsizlik eskiden genellikle
erkeklerin sorunuydu. Bugünkü televizyon
ve filmlerde bir eşin mutsuz olduğu ya da
kendisine saygı duyulmadığı ya da sıkıldığı
halde sadakatsizliği bir "hak" sayılır..

Ama bu sosyal bozulma Tanrı sözündeki
gerçeği değiştiremez. İsa’nın Kendisi,
Musa’nın yasasından aktarma yaparak, “7-8

‘Bu nedenle adam annesini babasını
bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden
olacak.’ Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek
bedendir. 9 O halde Tanrı'nın birleştirdiğini
insan ayırmasın.” (Markos 10:7-9) dedi.
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Kutsal Kitap'ta “tek beden olmak” “tek
kalmak” demek. Hastalık ve sağlık
zamanlarında. Ya parasal zorluk dönem-
lerinde ya da bolluk dönemlerinde. İster iyi
zamanlarda ister de kötü zamanlarda.

Tanrı neden evlilikte sadakatlık bekler?
Cevap hem basit hem de derindir. Bir erkek
ve bir kadının evliliği, Üçlü Birlik içindeki
birliğin, anlaşmanın, ortaklığın ve sevginin
bir yansımasıdır.

Üçlü Birlik içinde Baba, Oğul ve Kutsal Ruh
kendi başlarına hiçbir şey yapmazlar. Her
zaman mükemmel bir anlaşma ve uyum
içinde hareket ederler.

İsa yeryüzündeyken, "19 İsa Yahudi
yetkililere şöyle karşılık verdi: “Size
doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Baba'nın
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yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir
şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da
aynı şeyi yapar." dedi (Yuhanna 5:19).

Dünyadaki işlerinde, Kutsal Ruh yalnızca
Baba ve Oğul'un yapmayı kabul ettiği
şeyleri yapar.

Bir erkek ve bir kadın arasındaki evlilikteki
sadakat tam mükemmellikte olmayabilir
ama Tanrı'nın Sözü’nde buyurduğu ve
kutsadığı tek insan ilişkisidir. Kusurlu olsa
bile, Tanrı, evliliklerimizde Üçlü Birlik’in bir
yansımasının görülmesini ister.

YARDIMCI KADIN
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Tanrı Adem'i yarattıktan hemen sonra, "18

Adem'in yalnız kalması iyi değil. Ona uygun
bir yardımcı yaratacağım (Yaratılış 2:18).”
dedi.

Havva'nın yaratılması, Tanrı'nın yaratıcı
işinin zirvesidir. Diğer her şeyin - evrenin,
dünyanın, gökyüzünün, su ve toprağın;
hayvanların, balıklar ve kuşların; ve son
olarak Adem'in yaratılımaları kadının
yaratılmasından önce gelir. Tanrı'nın "Ol!"
sözüyle başlattığı yaratılış işleri ancak
Havva'nın yaratılışıyla son bulur. Adem
uyandığında kendine benzer ama birçok
yönden farklı birini yanında buldu: Kadın.

Peki, yardımcı kadın nasıl bir kadındır?
Kutsal Kitap bize birçok örnek verir.

Luka 10:38-42'de Marta, erkek kardeşi
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Lazar, kız kardeşi Meryem ve İsa için
yemekler hazırlamakta bulunuyor. Onun
evi, İsa için uzun yolculuk ve vaaz dolu
günlerinden sonra, İsa için bir dinlenme
yeridir. İsa, Marta'nın hizmetkar yüreğini
kabul eder, ama aynı zamanda Marta'nın
da O'nun ayaklarının dibine oturmasını ve
O'ndan bir şeyler öğrenmesini daha çok
ister.

Tanrı'nın Sözü, yeteneklerini başkalarının
hizmetine kullanan kadınlarla doludur.
Ceylan muhtaç olanlar için kıyafet dikiyor
(Elçilerin İşleri 9). Rut, orakçıların geride
bıraktığı tahıl tanelerini toplar (Rut 3).
Hanna, her yıl Rab'bin Evi'nde hizmet eden
küçük Samuel'e yeni bir kaftan getirir
(1.Samuel 2). Süleyman'ın erdemli kadın
erkenden kalkar ve gününü nasıl verimli
kullanacağını çoktan planlamıştır

173



7 İyi Eş Olmak

(Süleyman'ın Özdeyişleri 31).

Tanrı, kadınların armağanlarını hiçbir
zaman önemsiz ve Tanrısal dikkate değer
olmayan şeyler olarak görmez. Erkekten
sonra kadını da kendi suretinde yarattı. İsa
kendi öğrencilerine "6:11 Bize günlük
ekmeğimizi ver" diye dua etmemizi öğretti.
Tanrı'mızın izni olmadan "29 [bir serçe] bile
yere düşmez" (Matta 10:29).

Bizim küçük iyilikler ve hizmet eylem-
lerimiz Tanrı'nın büyüklüğünü yansıtıyor.
Tanrı'nın Kendi doğasından küçücük bir
parçayı Havva'nın öz doğasına eklemesi,
tüm kadınların doğasında da Tanrısal
sureti vardır demektir.

Kadın benliği, kadınların armağanları ve
becerileri, kadınların ümitleri ve arzuları
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Tanrı'nın suretinin bir parçasıdır, ve her
erkek tarafından değerlendirilmeleri
Tanrı'ya onur verir.

SEVECEN KADIN

Çoğu kadının doğası sevecendir. Bunu
Meryem'in bebek İsa'yı kundağa sarıp
yemliğe yatırmasında görüyoruz. Çoğu
kadının kocasını mutlu etme ve ihtiyaç-
larını karşılama arzusunda da görüyoruz.
Bunu, çarmıha kadar İsa'nın peşinden gidip
onun için ağlayan kadınlarda görüyoruz.

Yaşamları boyunca kolayca sevilemeye-
cek olanları -hastaları, ölmekte olanları,
özürlüleri, duygusal olarak zarar
görmüşleri- sevmek, bizzat Tanrı'nın vermiş
olduğu bir armağandır. Bu armağanı teşvik
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etmeliyiz çünkü bu, Kutsal Ruh'un
Kendisinin bir hizmetidir. Tanrı'nın Kendisi
şefkatliyse, başkalarının duygularımızı
görmesine izin vermek bir zayıflık işareti
olamaz; kalplerimizde ve zihinlerimizde
Tanrı'nın varlığının bir göstergesidir.
Oğullarımız ve kızlarımızda, kız ve erkek
kardeşlerimizde, kocalarımız ve
karılarımızda bunu teşvik etmeliyiz.

UFUĞUN ÖTESİNİ GÖREN KADIN

1. Tarihler 12:32, "32 İssakaroğulları'ndan
200 kişi. Bunlar İsrailliler'in ne zaman ne
yapması gerektiğini bilen kişilerdi" der.
Sadece erkekler değil, kadınlar da bu
yeteneğe sahip olabilirler.

Avigayil o kadınlardan biriydi. 1 Samuel
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25'te onunla tanışıyoruz. Kocası Nabal,
kaba ve aptal, kendi fikrinden başka
kimsenin fikrini dinlemez bir adamdı. Davut
canı pahasına Kral Saul'dan kaçarken,
Nabal Davut'a hakaret edip Davut'un
adamlarını beslemeyi reddetti. Davut
öfkelendi, adamlarına Nabal'ı ve sahip
olduğu her şeyi yok etmelerini emretti.

Avigayil, kocasının yaptıklarını öğrenir
öğrenmez tehlikeyi anladı. En iyi yiye-
ceklerinden büyük miktarını Davut ve
adamlarına gönderdi. Sonra Davut'a koşa
koşa gidip kocasının davranışı için af
diledi.

Davut hem Avigail'i hem de kocasını affetti.
Ancak Avigayil Nabal'a ne yaptığını
anlatınca kocası öfkeye kapılıp felç
geçirerek öldü. Hikaye, Davut'un Avigayil'i
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eşlerinden biri olarak almasıyla sona erer.

“40 Sonra Davut Avigayil'e evlenme
teklifinde bulunmak için ulaklar gönderdi. 41

Avigayil yüzüstü yere kapanarak, “Ben
kölen sana hizmet etmeye ve efendimin
ulaklarının ayaklarını yıkamaya hazırım”
diye yanıtladı." (1. Samuel 25:40-41)

Abigail doğru zamanda ve doğru
nedenlerle kocasına karşı çıktı ve bunu
ondan saklamadı. Zekası, cesareti ve
ufuğun ötesini görme yeteneği, ailesini
korudu, mirasını kurtardı ve kendisine
kralın sarayına bir kapı açtı.

MESİH'E ADANMIŞ KADIN

Bir kadın kendi hayatı hakkında ruhsal
seçimler yapabilir mi? İncil evet diyor.
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İncil’deki en önemli örnek Meryem'dir.
15-16 yaşlarındaki bir kızın önünde duran
melek, ona dünyayı kurtaracak olan
Mesih'in annesi olarak seçildiğini bildirir.
Meryem "34 Bu nasıl olur?" diye sorunca
melek şöyle cevap verir: "35 Kutsal Ruh
senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin
gücü sana gölge salacak." Meryem'in basit
ama itaatkar cevabı şudur::

"38 Ben Rab'bin kuluyum. Bana dediğin gibi
olsun." (Luka 1:34-38)

Bir kadın hem iş hayatında, hem de ev
işinde, hem de ruhsal hayatında başarılı
olabilir mi? Elçilerin İşleri 16'da, son derece
başarılı iş kadını olan Lidya ile tanışıyoruz.
O günün Roma kültürünün en zengin ve
ilerigelenlerinin giydiği mora boyanmış
kumaşlar tüccarıdır. Pavlus'un vaazını
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duyar, Mesih'i kendi yaşamına kabul eden
Lidya, Pavlus ve ekibi o bölgede hizmet
ederken evini onlara açar.

Gelgelelim, bir kadın elçi olabilir mi?
Buradaki cevap da evet gibi görünüyor.
Romalılar 16:7'de Pavlus kiliseye şöyle
yazar:

"7 Mesih'in elçileri arasında tanınmış ve
benden önce Mesih'e inanmış olan
soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım
Andronikus'la Yunya'ya selam edin."

Yunya bir kadın adıdır ve Pavlus'un
"Mesih'in elçileri arasında tanınmış" sözleri
içeren Romalılar'a' mektubunu
yazmasından bin yıl sonraya dek Hıristiyan
dünyası Yunya'yı bir kadın elçisi olarak
tanıdı! Kutsal Kitab'a göre kadınlar
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öğretebilir, vaaz verebilir, kiliselere önderlik
edebilir, Müjde'yi hiç duymamış olanlara
iletmek için gerektiği gibi seyahat edebilir,
iyileşmeleri için hastalara dua edip ellerini
koyabilir, ve başkalarını - erkek ve kadınları
- hizmete atayabilir.

O halde Tanrı'nın seni istediği yerde
kullanabilmesi için verdiği her fırsata ve
davete açık bir kadın ol. Hatta evli olsanız
bile, Tanrı'nın sizi çevrenizdeki diğer
insanlara hizmette kullanacağına inanın -
kocanıza, çocuklarınıza, akrabalarınıza,
kilisenize, topluluğunuza ve hatta belki
dünyaya. Tanrı’nın size bahşettiği her
armağanı kullanacak ve sizin aracılığınızla
büyük işler yapacağına inanın.

~ ~ ~
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8

Anne Babanın Görevleri

Bir bahçede güzel bir çiçek “kendi kendine”
oluşmadığı gibi, iyi disiplin edilmiş itaatkâr
çocuklar da “kendi kendilerine” oluşmazlar.
Her ikisi de bir çaba gerektirir. Bahçenin
bakımından bahçıvan sorumlu tutulur.
Anne babalar çocuklarına öğretmek,
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disiplin etmek ve sevmekten sorumlu
tutulurlar.

Anne babanın Tanrı’yla doğru bir ilişkileri
olduğu ve iyi bir örnek oluşturduklarında
çocukları üzerinde otorite kurmaları ve bu
otoriteyi korumaları daha da kolaylaşır.
“Bizim ailemiz iyi olması gereken tek aile”
diye şikâyet eden altı yaşındaki bir çocuk
evdeki disiplinden rahatsız olabilir, ama
itaat etmenin bir seçenek olmadığını,
itaatin kendisinden talep edildiğini bilir. Ve
disiplin edildiğinde bile kendini güvende
hisseder, çünkü anne babasının kendisini
sevdiklerini bilir.

Bu bölümde anne babaların çocuklarının
eğitiminden sorumlu oldukları alanları
inceleyeceğiz. Ayrıca anne babaların
çocuklarına olan sorumluluklarını yerine
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getirmediklerinden ötürü gereksiz olarak
üzüntü çektikleri durumları da ele alacağız.

Bu bölümde . . .

● Çocuklarını Sevmek
● Çocuklarının Fiziksel Gereksinimlerini

Karşılamak
● Çocuklarını Eğitmek
● Çocuklarının Ruhsal Gereksinimlerini

Karşılamak

ÇOCUKLARINI SEVMEK

Tanrı bir çifte hafife alınamayacak kutsal
bir güvenin işareti olarak çocuklar verir.
Tanrı, çocukları sevdiği ve onlarla
ilgilendiği gibi, anne babaların da Kendi
kalıbı ve örneğini izlemelerini bekler.
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Anne babanın sevgisi ilk önce doğmamış
bir çocuğa olan tutumlarında görülmelidir.
Çocuklarının doğumunu sevinçle beklemeli
ve ister erkek olsun, ister kız olsun
çocuklarını Rab’den bir bereket olarak
kabul etmelidirler.

“3 Çocuklar RAB'bin verdiği bir armağandır,
Rahmin ürünü bir ödüldür.” (Mezmur
127:3).

Bebeklerin doğru bir şekilde büyüyüp
gelişmeleri için sevgiye ihtiyaçları vardır ve
anne babaların da onlara sarılarak, onlarla
oynayarak ve onlarla ilgilenerek hayatlarına
iyi bir şekilde başlamalarına yardımcı
olmaları gerekir. Çocuklarını seven anne
babalar onların bakımıyla ilgili
sorumlulukları sevinçle üstlenirler.
Çocuklarına yiyecek, giyecek, barınak, evde
ve okulda eğitim ve ruhsal önderlik
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sağlamaları gerekir. Anne babaların
çocuklarının gereksinimlerini karşılamak
için kendi rahatları ve arzularından
fedakârlık etmeleri ender görülen bir
durum değildir. Sevgi, anne babaların
çocuklarına karşı anlayış ve sabrı
geliştirmelerine, Göksel Baba’nın sevgisi ve
sabrını büyük ölçüde takdir etmelerine
yardım eder.

“1 Bunun için, sevgili çocukları olarak
Tanrı'yı örnek alın. 2 Mesih bizi nasıl
sevdiyse ve bizim için kendisini güzel
kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl
Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi
yolunda yürüyün.” (Efesliler 5:1-2)

Anne baba düşüncesiz olduklarında ya da
bir çocuğa diğerinden daha fazla sevgi
gösterdiklerinde, bu durum kıskançlık ve
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başka sorunlara yol açar. Yaratılış 37’de,
babaları Yusuf'a diğer çocuklarından daha
iyi davrandığı için kardeşlerinin Yusuf'tan
kurtulmayı istediklerini görüyoruz. Evdeki
yeni bir bebek herkes için bir sevinç
kaynağı olmalıdır. Akıllı anne babalar, diğer
çocuklarına yeni bir kardeşleri olduğundan
ötürü onları daha az sevmediklerini
bildirmek için her türlü çabayı
göstermelidirler.

ÇOCUKLARININ FİZİKSEL
GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAK

Bir Yuva

Bazı anne babalar çocuklarını büyük anne
ve babaları ya da başka akrabalarla
oturmak üzere yollama adetindedirler. Ama
çocukları için iyi bir yuva sağlamak anne
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babaların görevidir ve Tanrı’nın yardımıyla
anne babalar genelde bunu yapmanın bir
yolunu bulabilirler. Bir ev mütevazı olsa da
temiz, hoş ve sevgiyle dolu olabilir. Bazı
durumlarda akrabalar çocukların maddesel
ihtiyaçlarını anne babalarından daha iyi
karşılayabilecek durumda olsalar bile,
bunlar Hıristiyan bir anne babanın
sağlayabileceği sevgi ve öğretinin yerini
asla alamayacak şeylerdir.

Bazen çocukların evden uzaklaşıp yatılı
okula gitmeleri gerekebilir, ama anne
babadan uzun süre uzaklaşmamaları daha
iyidir. Çocukların anne babalarına
ihtiyaçları vardır. Bu yüzden onların sevgi
ve ilgisinin tadını çıkartmaları için evde
olmalıdırlar.
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Giyecek ve Yiyecek

İyi anne babalar çocuklarını rahat bir
şekilde giydirip onları iyi beslemeye gayret
ederler. Anne onları düzgün, temiz ve rahat
tutmaya çalışacaktır.

Çocukları için doğru türde yiyecekler
hazırlamak annenin işinin önemli bir
bölümünü oluşturur. Çocukların süt, taze
meyve, sebze ve baklagiller, et, balık ve
yumurta gibi besleyici yiyeceklere
ihtiyaçları vardır. Taze meyve ve sebze
olmadan bol bol karbonhidratlı yiyecekler
yemeleri sağlıkları için iyi değildir.
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ÇOCUKLARINI EĞİTMEK

Genel Eğitim

Çocukların bir gün kendi hayatlarını
kazanabilmeleri için onlara gerekli eğitim
ve öğrenimi sağlamak anne babanın
görevidir. Eğitim görmemiş kişilerin -
özellikle kızların - iyi işler bulmaları ve
kendilerine has becerilerini geliştirilmeleri
gitgide zorlaşmaktadır.

Anne Babanın Görevleri

Evde Eğitim. Okullar ve kiliseler çocukların
eğitimine büyük katkıda bulundukları halde,
hiçbir şey çocukların evde anne
babalarından aldıkları eğitimden daha
önemli değildir. Bu eğitim ve öğrenim
çocuk doğduğunda başlar ve çocukların
büyük bir çoğunluğu altı yaşına
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geldiklerinde bütün yaşamlarını etkileyecek
alışkanlıkları geliştirmişlerdir.

“6 Çocuğu tutması gereken yola göre
yetiştir, Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz”
(Süleyman’ın Özdeyişleri 22:6).

Anne babalar çocuklarına vücutlarına
bakmayı öğretmekten sorumludurlar.
Çocuklar erken yaşta, düzgün ve temiz
olma, sık sık yıkanma, yemeklerden önce
ellerini yıkama, saçlarını tarama, dişlerini
fırçalama, giysilerini temiz tutma gibi iyi
alışkanlıkların önemini öğrenebilirler. Tabii
ki bütün bunlarda anne babalar
söylediklerinin yanı sıra örnekleriyle de
çocuklarına öğretirler.

Düzeltme. Herhangi bir öğretinin gerekli
bölümü düzeltmedir ve bu bölüm yaşam ve
sonsuzluk için verilen eğitimin dışında
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bırakılamaz. Bütün çocuklar zaman zaman
anne babalarına itaatsizlik ederler ve
düzeltilmeleri gerekir. Bazen bir anne ya da
baba, yaptığı yanlışın ciddiyetini anla- ması
için çocuğu cezalandırır. Ülkelerinin
yasalarına ve Tanrı’nın buyruklarına saygı
gösterip itaat etmek anne babalarına saygı
ve itaat göstermeyi öğrenen çocuklar için
daha kolay olacaktır.

“15 Değnekle terbiye bilgelik kazandırır,
Kendi haline bırakılan çocuksa annesini
utandırır.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 29:15)

(Düzeltme yöntemleri hem kültürden
kültüre değişebilir, hem de çocuğun yaşına
göre ayarlanmalıdır. Küçük bir çocuğun
şımarıklığına uygun hafif bir "değnek"
yerine delikanlı çocuğun cep telfonunu
kullanma haklarının  kısıtlanması daha
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efektif disiplin olabilir. Yani, değnek
kelimesi çeşitli anlamları taşıyabilir.)

Çocuk asla öfke ruhuyla değil, sevgi
ruhuyla düzeltilmelidir. Neden cezalan-
dırıldığını bilmesi gerekir ve itaat etmeyi
öğrenmelidir. Ama disiplin etmenin doğru
yolları vardır ve anne ya da babanın çocuğa
fiziksel bir zarar vermemek için dikkatli
olması gerekir.

Hıristiyan anne babaların sık uyguladıkları
şeylerden biri de, çocuklarını cezalan-
dırdıktan sonra çocuklarıyla dua etmek ve
onları bağışladıkları ve hâlâ sevdikleri
konusunda onlara güvence vermektir.
Çocuk itaatsizlik ettiğinden ötürü
reddedildiğini düşünürse, ruhsal bakımdan
acı çekebilir. Ama anne babasının onu
sevmedikleri için değil, sevdikleri için
cezalandırdıklarını anlaması sağlanırsa bu
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onun için yararlı, onu olgunlaştırıcı bir
deneyim olabilir.

“24 Oğlundan değneği esirgeyen, onu
sevmiyor demektir. Seven baba özenle
terbiye eder” (Süleyman’ın Özdeyişleri
13:24).

[Özenle. "İbranice'den "zamanında" veya
"erkenden" diye de çevrilebilir; bu şekildeki
çeviri, "ağaç yaşken eğilir" deyimini
çağrıştırır. (Akit Kutsal Kitap'taki dipnot,
s.893)].

Tanrı’nın da çocuklarını düzelttiğini bilmek
çocuğa yardımcı olacaktır.

“12 Çünkü RAB, oğlundan hoşnut bir baba
gibi, Sevdiklerini azarlar” (Süleyman’ın
Özdeyişleri 3:12).
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8 Anne Babanın Görevleri

Çocuklarının yetkiye itaat ve saygı gös-
termeyi öğretmeden büyümelerine izin
veren anne babalar aslında isyanı teşvik
etmektedirler. Bu tür evlerde yetişen
çocuklar, Tanrı’nınki dahil her otoriteye
karşı isyan ederler ve bu tür isyankârlık onu
suç, hapis ve hatta ölüme kadar götürebilir.

Eski Antlaşma’da, çocuklarını eğitip onlara
disiplin vermedikleri için ailelerinde utanç,
ayıp ve trajedi yaşayan iki Tanrı adamının,
Eli ve Davut’un durumunu okuyoruz. Bu
yüzden anne babaların sadece kendilerinin
Tanrı yolunda yaşam sürmeleri değil,
çocuklarına da Tanrı’ya itaat etmeyi
öğretmeleri talep edilmektedir.

Eli, Tanrı'yı seviyordu, ama oğulları
kötüydüler ve Tanrı’nın evine utanç
getirdiler. 1.Samuel 3:13’de Tanrı’nın, Eli’nin
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oğullarını düzeltmeyişinden ötürü
söylediklerini okuyoruz:

"13 Çünkü farkında olduğu günahtan ötürü
ailesini sonsuza dek yargılayacağımı Eli'ye
bildirdim. Oğulları Tanrı'ya saygısızlık
ettiler[a]. Eli de onlara engel olmadı."

Kral Davut’un oğlu Adoniya, krallığı
babasından zorla almaya çalıştı. Kendi
istediklerini gerçekleştirmek istiyordu ve
bu daha sonra onu trajik bir ölüme götürdü.
Oğlu büyürken onu düzeltme- diğinden
ötürü bu durumun suçlusu büyük ölçüde
Davut’tu.

1.Krallar l:6’da bu konu hakkında şunları
okuyoruz: “6 Babası Davut hiçbir zaman,
'Neden şöyle ya da böyle davranıyorsun?'
diye ona karşı çıkmamıştı.” Hayatında
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disiplin tanımamış Adoniya, kral olmak için
babasına komplo düzenledi.

ÇOCUKLARININ RUHSAL
GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAK

Çocukların Adanması

Anne babaların, Tann’nın onlara güvenerek
kendi bakımlarına emanet ettiği çocukların
yaşamlarını biçimlendirme ve onlara yol
gösterme sorumlulukları vardır. Bir çocuğu
Tanrı’ya adamak üzere Tanrı'nın evine
götürdüklerinde anne babalar bu sorumlu-
luğu kabul ederler ve Tanrı’yla özel bir
antlaşmaya girerler. Vaiz, çocuğu yaşamı
boyunca Tanrı’nın bakımı ve korumasına
adayarak çocuk için dua eder. Anne baba,
zamanı gelince çocuğun yanlıştan doğruya
dönüp İsa’yı Kurtarıcısı olarak kabul
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etmenin kendisi için doğal bir şey olması
için çocuğu Tanrı'nın yollarında eğitmeye
söz verirler.

Tanrı, Hanna’nın bir çocuk sahibi olmak
için ettiği duayı yanıtladı ve anne babası
onu Rab’bin evindeki kâhine götürdük-
lerinde Samuel daha küçük bir çocuktu.
Hanna, Eli’ye, “28 Ben de onu RAB’be
adıyorum. Yaşamı boyunca RAB’be
adanmış kalacaktır” dedi (1.Samuel 1:28).
İsa’nın dünyasal anne babası da O’nu
Tann’ya adadılar:

“22 Yusuf’la Meryem çocuğu Rab’be
adamak için Kudüs’e götürdüler” (Luka
2:22).

Tanrı’nın Sözü’nde Eğitmek

Anne babalar çocuklarına cennete giden
yolu öğretirlerken onları hiçbir zaman
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8 Anne Babanın Görevleri

bitmeyecek olan harikulade bir yaşama
hazırlamaktadırlar. Çocuklar çok erken bir
yaşta anne babalarını neyin hoşnut edip
neyin hoşnut etmediğini öğrenebilecekleri
gibi, Tanrı’yı da neyin hoşnut edip neyin
etmediğini öğrenebilirler. Mesih’in Matta
18:6’da bulunan sözleri, bir çocuğun
Mesih’e iman edebileceğini bilmemizi
sağlar:

“6 Ama kim bana iman eden bu küçük-
lerden birini günaha düşürürse, boynuna
kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin
dibine atılması kendisi için daha iyi olur.”

Kiliseye Gitmek

Ailelerin kiliseye birlikte gitmeleri gerekir.
Eğer anne babanın yaşam biçimi öğreti-
leriyle tezat oluşturuyorsa, öğretilerin çok
az etkisi olacaktır. Çocukların kendileriyle
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8 Anne Babanın Görevleri

birlikte gitmelerinde ısrar etmeyen anne
babalar aslında onlara kiliseye gitmenin
önemli olmadığı şeklinde bir mesaj
vermektedirler.

İsa’nın anne babası İsa çok küçükken O’nu
Tanrı’nın evine götürdüler ve büyüdükçe de
götürmeye devam ettiler. Samuel’in anne
babası düzenli bir şekilde Rab’bin evine
gittiler. Yeşu, “15 Ben ve ev halkım RAB’be
kulluk edeceğiz” demişti (Yeşu 24:15).
Tanrı’yı ailelerin bir bütün olarak Kendisine
hizmet etmesinden daha çok hoşnut
edecek bir şey var mıdır?

Yuvayı Korumak

Şeytan her Hıristiyan yuvayı yok etmeyi
istediği halde, insanlar kendilerini Tanrı’nın
korumasına teslim ettiklerinde bunu
yapamaz. Ne yazık ki, yuvayı Şeytan’ın
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saldırılarından korumanın en iyi yolu en sık
biçimde ihmal edilen şeylerden biri, yani
aile olarak birlikte tapınmaktır.

Bazen bölünen yuvalar, anne babaların
doğru şeylerin çoğunu yaptıkları yuva-
lardır. Çocuklarının fiziksel gereksinim-
lerini karşılamışlar; onları eğitmişler; onları
kiliseye götürmüşlerdir. Ama anne baba,
çocuklarının dinsel eğitiminde önderliği ele
almadıklarında yuvaları felakete
yönelmiştir.

Kendilerini sıcak, soğuk ve tehlikeden
korumak için tahta, çamur ya da tuğladan
yapılmış dört duvarın yanı sıra bir ailenin
zor dönemlerden başarıyla çıkabilmek için,
sevgi, sadakat, bağışlama ve duaya ihtiyacı
vardır. Bunların hepsinin karşı- lanmasının
en iyi yolu ailenin birlikte tapınmasıdır. Karı
kocanın, çocukları için koruma sağlamanın
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yanı sıra kendilerini ayartılma ve günaha
karşı kuvvetlen- dirmeleri gerekir. Bu
konuları önceki bölümlerde özellikle
Kocanın Görevleri, Kadının Görevleri, ve son
ders olan Çocukların Görevleri başlıkları
altında ayrıntılı olarak ele almıştık. Bunları
yeniden okumayı isteyebilirsiniz.

Ailenin birlikte tapınmasını sürdürmek,
zaman, çaba ve planlama gerektirir, ama
bunu yapan anne babalar her fedakârlığa
değdiğini görmüşlerdir. Çiftler, birlikte dua
edip Tanrı’yı aradıkça evliliklerini tehdit
eden ciddi sorunları çözmüşlerdir. Bir süre
Tanrı’ya isyan edip daha sonra O’na dönen
birçok genç, ailenin birlikte tapınması, anne
babalarının duaları ve yol gösteri- minin
etkisinin kendilerini bırakmadığına tanıklık
etmişlerdir. ~ ~ ~
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9

Çocukların Görevleri

Tanrı Sözü’nün itaate verdiği önemi
düşündüğümüzde Kutsal Kitap’ta
çocuklara verilen tek buyruğun, “Çocuklar,
anne babanıza itaat edin” olması tuhaf
değildir. Bir çocuğun öğrenebileceği en
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9 Çocukların Görevleri

değerli derslerden biri, yetkiye saygıdır. Ve
bu ders evde başlar.

Kusursuz örneğimiz İsa, Göksel Baba’ya
itaati ile kurtuluşu bütün insanlığa açtı.
Tanrı Oğlu her zaman Baba’yı hoşnut eden
şeyleri yaptı (Yuhanna 8:29) ve itaati önce
dünyasal anne babasından öğrendi (Luka
2:51).

51 İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya
döndü. Onların sözünü dinlerdi.

Suriye’ye esir olarak götürülen küçük İsrailli
kız (2.Krallar 5:1-25), Tanrı’nın gücü
hakkında Suriyeli komutanın cüzamdan
iyileşmesine neden olacak bir biçimde
tanıklık etti. Kuşkusuz bu genç kız,
İsrail’deki evinde anne babasına itaati ve
bundan ötürü de Tanrı’ya itaati öğrenmişti.
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9 Çocukların Görevleri

Bu bölümde, çocukların itaati öğrenmeleri
gerekmesinin nedenlerini ele alacağız.
Ayrıca, yetkiye itaat etmesini öğrenenlerin
ve öğrenmeyenlerin yaşamlarında bu
durumun uzun vadeli etkilerini göreceğiz.

Bu bölümde . . .

● Anne Babalarına Saygı Gösterip İtaat
Etmek

● Anne Babalarına Yardım Etmek
● Tanrı’yı Sevip, Onurlandırıp O’na İtaat

Etmek

ANNE BABALARINA SAYGI GÖSTERİP
İTAAT ETMEK

Tanrı Bunu Buyurduğu İçin

Çıkış 20’de yer alan 10 Emir’in beşincisi
çocuklara verilen bir buyruktu ve sonuna
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bir vaat eklenmiş olan tek buyruktu. İsa bu
buyruğu tekrarladı (Matta 15:4) ve Elçi
Pavlus da öğretilerinde aktardı:

1 Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın
sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. 2-3

“İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü
olmak için annene babana saygı
göstereceksin.” Vaat içeren ilk buyruk
budur. (Efesliler 6:1-3).

Çocuklar anne babalarına itaat ederek
saygılarını gösterirler. Bir çocuk anne
babasıyla saygısız bir şekilde konuştuğu,
kendisine söylenilenleri yapmayı reddettiği,
annesi babası kendisiyle konuştuğunda
onları duymazlıktan geldiği ya da disiplin
edildiğinde mücadele ettiğinde On
Emir’den birine karşı gelmektedir.
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Eski Antlaşma zamanlarında anne babaya
itaatsizlik o denli ciddi bir suç sayılıyordu
ki, ölümle cezalandırılabilirdi. Hükümet
böylesi şiddetli bir ceza uygulayarak
topluma karşı tehlike oluşturacak yasasız
ve itaatsiz bir ruhun yayılmasını engellerdi.

Eğer bütün çocuklar anne babalarına saygı
gösterip onlara itaat etselerdi çok azı
yasalara karşı gelen ya da suç işleyen
kişiler olurlardı. Akıllı çocuklar anne
babalarına itaat etmeyi seçecekler ve anne
babalarının kendileriyle gurur duymasını
sağlayacaklardır.

“1 Bilge çocuk babasını sevindirir, akılsız
çocuk annesini üzer” (Süleyman’ın
Özdeyişleri 10:1).

Anne babalarının yetkisine saygı göster-
meyenler başka kimsenin yetkisine de
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saygı göstermeyeceklerdir. Çocuklar yasal
olarak reşit olana dek, Tanrı’nın ve
ülkelerinin yasaları anne babalarına onların
üzerinde yetki verir. Ama birisi reşit olup
anne babasının yerine direkt olarak
Tanrı'nın yetkisi altında kendi yaşamını
yürütmeye ve kendi kararlarını vermeye
başlasa bile anne babasına her zaman
saygı göstermelidir.

Sevgileri ve İlgilerinden Ötürü

Tanrı bir aileye çocuk vererek onları
bereketlediğinde anne babaların çocuklara
sevgi ve ilgi göstermelerini bekler. Kadın
dünyaya bir çocuk getirirken yoğun acılar
çeker. Birçok anne baba, çocuklarının
gereksinimlerini karşılamak için kendi
ihtiyaçları olan şeylerden fedakârlık ederler.
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Tanrı anne babaların ellerinden gelen en iyi
şekilde çocuklarına yol göstermesini ve
onları eğitmesini bekler. Bu yüzden ço-
cuklar anne babalarıyla işbirliği yaparak
Tanrı’yla işbirliği yapmaktadırlar. Rab,
İbrahim hakkında,

“19 Doğru ve adil olanı yaparak yolumda
yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun
diye İbrahim'i seçtim. Öyle ki, ona verdiğim
sözü yerine getireyim.” (Yaratılış 18:19)
demiştir.

Çocuklar anne babalarına ne borçludurlar?
Onların kendilerine vermiş oldukları yaşam
armağanını, onlara yiyecek, giyecek,
barınak ve eğitim vermek için çalışma-
larını nasıl ödeyebilirler? Sevgi, saygı ve
itaat, çocukların anne babalarına sevgileri
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ve ilgilerinden ötürü teşekkür etmelerinin
en iyi yollarıdır.

Anne babalar çocukların henüz karşılaş-
madıkları birçok deneyimden geçmişlerdir.
Bazen çocukların sorunlarını çocuğun
anladığından daha iyi anlarlar ve sık sık da
değerli öğütlerde bulunup yardımcı
olabilecek konumdadırlar. Çocukların,
ailede kendilerinden daha kuvvetli ve bilge
birinin olduğunu bilmeye ihtiyaçları vardır.

Bazı gençler anne babaları fakir ve
eğitimsiz oldukları için onlara saygı
göstermekte kusur edebilirler. Belki de
anne babaları bazıları gibi modaya uygun
bir şekilde giyinemiyor, dünya sorunları
hakkında bilgili bir şekilde sohbet
edemiyorlar. Ama bu anne babalar,
çocukları için pek çok şey yapmayı
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istediklerinden kendileri için çok azını
ayırabilmişlerdir. Zamanlarını, paralarını ve
kuvvetlerini yorulmadan ve şikayet
etmeden vermişlerdir, bu nedenle
çocuklarının sevgi ve saygısını hak ederler.
Hangi nedenden olursa olsun anne
babalarına iyi davranmayan çocuklar
sadece onları incitip üzmekle kalmaz,
kendilerine de zarar verirler.

“17 İyilikseverin yararı kendinedir,
Gaddarsa kendi başına bela getirir.
(Süleyman’ın Özdeyişleri 11:17)

Anne Babalara Olan Sevgiden Ötürü

Anne babalarını seven çocuklar onları
hoşnut etmeyi isteyeceklerdir. Bazen
Tanrı’nın bizden istediği bazı şeylere itaat
etmekte zorlanırız, ama O’nun en iyisini
bildiği konusunda O’na güvenmeyi
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öğrenmemiz gerekir. Çocukların da, anne
babalarının kendileri için neyin en iyi
olduğunu bildiklerine güvenmeyi
öğrenmeleri gerekir, çünkü Tanrı anne
babaları çocukların üzerinde yetkili
kılmıştır. İsa buna en iyi örnektir, çünkü
Kendisi Tanrı Oğlu olduğu halde, dünyasal
anne babasına itaat etti.

51 İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya
döndü. Onların sözünü dinlerdi. (Luka

2:51).

ANNE BABALARINA
YARDIM ETMEK

Evde Yardım

Anne babaların çocuklarının gereksinim-
lerini karşılamaları beklenirken çocuklar da
evdeki işlerde paylarına düşeni yapabilirler.
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Bu - yani çocuğun yapabile- ceği işleri
yapma fırsatı yaratma - çocuk eğitmenin
en önemli yönlerinden biridir. Bazen bir
anne baba, çocuğa bir işi yapmayı
öğretmenin yorucu ve bazen de sıkıcı
sürecini yaşamaktansa işi kendisi yapmayı
tercih eder. Ama büyüyünce yetkiye karşı
isyan eden çocukların birçoğu, çok fazla
boş zamanları olan ve evde sorumluluk
üstlenmeyi öğrenmemiş kişilerdir. Küçük
bir çocuğun daha çok oyun zamanına
ihtiyacı vardır ama büyüyüp yetişkinliğe
geçtikçe zamanının gitgide artan bir
bölümü işe ayrılmalıdır.

İnsan çocukken ailesinin içinde sorum-
luluk almayı öğrenmişse bir yetişkin olarak
sorumluluk üstlenmesi kendisi için çok
daha kolay olur. Evin dışında çalışarak
ekstra para kazanan gençler, evin büt-
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çesine katkıda bulunarak anne babalarına
yardım da edebilirler. Bazı gençler kendi
giysilerini ve okul gereksinimlerini alarak,
bu şekilde anne babalarının parasal yükünü
azaltabilmektedirler.

Yaşlı Anne Babaların Bakımı

Yaşları ya da ciddi bir rahatsızlıktan ötürü
anne babalar artık kendilerine bakamadık-
larında çocuklar onların gerekli bakıma
sahip olmasını sağlamalıdırlar. İster anne
babalarını kendi evlerine alıp baksınlar,
ister onların başkaları tarafından bakımı
için gerekeni yapsınlar, bu sorumluluğu
üzerlerine alarak anne babalarına olan
sevgi ve minnettarlıklarını gösterebilirler.

İsa, çarmıhta ölürken çektiği acıların içinde
bile annesini hatırladı. Elçilerinden biri olan
Yuhanna’ya annesine bakma görevini verdi:
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26 İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin
yakınında durduğunu görünce annesine,
“Anne, işte oğlun!” dedi. Sonra öğrenciye,
“İşte, annen!” dedi. 27 O andan itibaren bu
öğrenci İsa’nın annesini kendi evine aldı
(Yuhanna 19:26-27).

TANRI’YI SEVİP, ONURLANDIRIP O’NA
İTAAT ETMEK

İsa’yı Kurtarıcı Olarak Kabul Etmek

Çocuklar Tanrı’yı sevip onurlandırmayı ve
O’na itaat etmeyi çok erken bir yaşta
öğrenmelidirler. Aşağıdaki ayetlerin de
onayladığı biçimde, günahlarından tövbe
edip İsa’yı Kurtarıcıları olarak kabul etmek
için yetişkin olmayı beklemeleri gerekmez.
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“1 Gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa.”
(Vaiz 12:1).

14 İsa, “Bırakın, çocuklar bana gelsin” dedi.
“Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrı’nın
Egemenliği böylelerinindir” (Markos 10:14).

Bir çocuk günah işlediğini anlayacak kadar
büyüdüğünde kurtulmak için de yeterince
büyümüştür. Eğer daha büyük çocuklar
tövbenin kesin kanıtlarını gösterirlerse
vaftiz olmalıdırlar (kendi kilisesinin
adetlerine uyarak tabii). Kişi Mesih’i kabul
etme kararını ne kadar erken verirse o
kadar iyidir, çünkü kişi büyü- dükçe
geçmişine sırtını çevirip Mesih’i kabul
etmesi o kadar zorlaşır.

Tanrı’ya Tapınmak

Tapınmak, “kişinin Tanrı’ya olan sevgisinin
dışavurumu” anlamına gelir. İnsanlar
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Tanrı’ya olan sevgilerini, O’na Kendisini
sevdiklerini söyleyerek, ilahiler ve ezgilerle
O’nu överek, kendilerine verdiği bereket-
lerden ötürü O’na teşekkürler ederek ve
duada  ister kendi dillerinde, ister de Kutsal
Ruh'un onlara bağışladığı dua dilinde --
O’nunla konuşarak dışavururlar. Tanrı’nın
evine gitmek, Tann’nın Sözü’nden birlikte
bir şeyler öğrenmek, Kutsal Ruh yüreğe
hitap ettikçe O’na karşı duyarlı olmak,
bunların hepsi tapınma etkinlik- leridir.
Tapınma ayrıca, diğer insanların da Mesih’i
tanıyabilmeleri için parasını ve zamanını
verip çaba göstermeyi de içerir.

Tanrı, çocuklarının evde aileleriyle birlikte
ve Tanrı’nın evinde anne babaları ve
kardeşleriyle birlikte tapınmaya katılma-
larını ister. Kutsal Kitap’taki büyük
adamlardan birkaçı Tanrı’ya tapınıp O’na
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hizmet etmeyi çocukken öğrendiler.
Bunların arasında Musa, Daniel, Samuel ve
Timoteyus’u sayabiliriz. Çocuklardan anne
babalarıyla Tanrı’nın evine gitmeleri
beklenirdi.

“13 Bütün Yahudalılar, çoluk çocuklarıyla
birlikte RAB’bin önünde duruyordu”
(2.Tarihler 20:13).

Din önderleri tapmakta, “Davut Oğlu’na
hozana!” diye bağıran çocukları görünce
öfkelendiler.

16 İsa'ya, “Bunların ne söylediğini duyuyor
musun?” diye sordular.

“Duyuyorum” dedi İsa. “Siz şu sözü hiç
okumadınız mı? ‘Küçük çocukların ve
emziktekilerin dudaklarından kendine
övgüler döktürdün.’ ”  (Matta 21:16).
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9 Çocukların Görevleri

Tanrı’yı Birinci Sıraya Koymak

Tanrı, her şeyi vermiş olduğu çocuklarının
yaşamlarında en önemli yere sahip olmak
ister.

“33 Siz öncelikle O'nun egemenliğinin ve
doğruluğunun ardından gidin, o zaman size
bütün bunlar da verilecektir.” (Matta 6:33).

Her Hıristiyan’ın yaşamında, Tanrı’ya
öncelik vermenin diğer sadık kalınan
şeylerle mücadeleye neden olduğu bir
zaman gelir. Bir ailede çocuk Hıristiyan ve
anne baba Hıristiyan olmadığında zorluklar
oluşur. Buna karşın çocuklara anne
babalarına itaat etmeleri buyrul- muştur.
Tanrı anne babaya çocukların üzerinde
yetki vermiş ve anne babaya çocuklarına
öğretmek, onları disiplin etmek ve sevmek
sorumluluğunu yüklemiştir.
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Anne baba Hıristiyan olmadığında ne gibi
zorluklar çıkarsa çıksın çocuk anne babaya
saygı gösterip onları onurlandıra- rak
gerçek bir Hıristiyan ruhu göster- melidir.
Bir Hıristiyan’ın inançları kendi üzerinde
yetki sahibi olan kişilerinkinden farklı
olduğu diğer durumlarda olduğu gibi, yanıt
duada Tanrı’yı içtenlikle aramakta bulunur.
İnsansal bakımdan bir çözüm olmadığında
Tanrı sorunları tatmin edici bir şekilde
çözebilir.

Aşağıda, bir çocuğa eğer Tanrı’ya güvenip
itaat ederse yaşamındaki her durumda yol
gösterecek olan Tanrı’nın harikulade
vaatlerinden ikisini bulacaksınız.

13 Herkesin karşılaştığı denemelerden
başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı
güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde
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denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz
için denemeyle birlikte çıkış yolunu da
sağlayacaktır. (1.Korintliler 10:13).

5-6 RAB’be güven bütün yüreğinle, Kendi
aklına bel bağlama. Yaptığın her işte
RAB’bi an, O senin yolunu düze çıkarır.
(Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5-6)

Tebrikler!

Evlilik ve Yuva adlı kitabın etüdünü tamam-
lamış bulunuyorsunuz. Bu bölümlerin iyi
aile ilişkileri kurup mutlu bir yuva oluş-
turma konusunda bazı ilkeler keşfet-
menize yardımcı olduğunu umuyoruz.

~ ~ ~
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Ünite İki için 20 SORU
(Bölüm 6-9)
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1 Kocaya Tanrı tarafından verilen
yükümlülük,
a) evde olup bitenler konusunda Tanrı'ya
karşı sorumlu olmaktır.
b) ailesinde mutlak bir otorite kurmaktır.
c) hatalarını ailesinden saklamaktır.

2 Bir koca, karısına karşı bencil olmayan bir
sevgiyi nasıl gösterebilir?
a) Karısına pişirdiği yemeklerden ötürü
iltifat ederek.
b) Karısı bir şeyden ötürü incindiğinde
üzülerek.
c) Ona karşı düşünceli davranarak.
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3 Mesih'le kilisenin ilişkisi ne için bir kalıp
oluşturur?
a) Karı-koca ilişkisi için.
b) Anne-çocuk ilişkisi için.
c) İşveren-işçi ilişkisi için.

4 Evli bir çiftin bir sorunu olduğunda,
a) birlikte dua edip bir çözüm yolu
bulmalıdırlar.
b) sorunu görmezlikten gelmelidirler, böyle
yaparlarsa sorun kendiliğinden yok
olacaktır.
c) ilk iş olarak kendilerine yol göstermeleri
için anne babalarına başvurmalıdırlar.
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5 Kutsal Kitap, bir kocanın ne yaptığında
ailesine bakma sorumluluğunu yerine
getirdiğini öğretir?

a) Ailesinin fiziksel gereksinimlerini
karşıladığında.
b) Ailesinin ruhsal gereksinimlerini
karşıladığında.
c) Ailesinin fiziksel ve ruhsal
gereksinimlerini karşıladığında.

6 Bir kadın kocasını sevip sayıyorsa,
a) sık sık onun hatalarını düzeltecektir.
b) ona istekle itaat edecektir.
c) her durumda ona ne yapması gerektiğini
söyleyecektir.
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7 Bir kadın kocasının evinden zevk almasını
nasıl sağlayabilir?
a) Kendi imkânları dahilinde elinden gelen
her şeyi yaparak.
b) Kendi yaşamını kendisinden daha çok
şeylere sahip olan kişilerinkiyle
kıyaslayarak.
c) Bu, borca girmek anlamına gelse de
pahalı mobilyalar alarak.

8 Bir kadının öncelikli sorumluluğu,
a) yuvasını mutlu bir yer haline getirmektir.
b) görünüşüne önem vermektir.
c) ailesinin gereksinimlerinin
karşılanmasına katkıda bulunmaktır.
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9 Musa, Samuel ve Timoteyus'un büyürken
sahip oldukları ortak şey neydi?
a) Mümkün olan en iyi eğitimi almış olmak.
b) Başkalarını yönetme becerisini edinmiş
olmak.
c) Tanrı yolunda yürüyen bir annenin etkisi.

10 Evin dışında hizmet eden bir kadının,
a) insan üstü bir kuvvet ve bilgeliğe sahip
olması gerekir.
b) organize olmaya ve kocasının yardımına
ihtiyacı vardır.
c) evindeki bütün sorumluluklarını yerine
getirmeyi sürdürmesi gerekir.
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11 Tanrı, itaatkâr çocuklara ne vaat eder?
a) Mutluluk.
b) Cennet.
c) Uzun yaşam.

12 Çocukların evde yardım etmelerini
sağlamak,
a) onları itaatsizliklerinden ötürü disiplin
etmenin iyi bir yoludur.
b) anne babanın iş yükünü azaltmanın iyi
bir yoludur.
c) onların sorumluluk yüklenmelerine
yardımcı olmanın iyi bir yoludur.
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13 Çocukların, İsa'yı Kurtarıcı olarak kabul
etmeye ne zaman teşvik edilmeleri gerekir?
a) Günahın ne olduğunu anlar anlamaz.
b) Yeterli Kutsal Kitap eğitimi aldıktan
sonra.
c) Konuşmayı öğrenip günahkârın duasını
tekrar edebilecek duruma geldiklerinde.

14 İnsanlar Tanrı'ya tapınmayı ne zaman
öğrenmelidirler?
a) İlk gençlik yıllarında.
b) Küçük bir çocukken.
c) Yetişkin olduklarında.
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15 Eğer anne babanız Hiristiyan değillerse,
a) kendinizi onların otoritesinden özgür
saymalısınız.
b) her durumda onlara itaat etmelisiniz.
c) Tanrı'ya karşı itaatsizlik etmenizi
istedikleri durumların dışında onlara itaat
etmelisiniz.

16 Anne babaların çocuklarını sevme
görevlerini yerine getirebilmeleri için,
a) Tanrı'nın ne yaptığını bildiği tutumuna
sahip olmaları gerekir.
b) çocukların Tanrı'nın armağanları olduğu
tutumuna sahip olmaları gerekir.
c) vermenin almaktan daha iyi olduğu
tutumuna sahip olmaları gerekir.
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17 Çocuklara evde anne baba tarafından
verilen eğitim ne zaman başlamalıdır?
a) Doğumda.
b) Altı yaşında.
c) İlk gençlik çağında.

18 Cocukların disiplini o denli önemlidir ki,
anne babaların,
a) çocuklarını her küçük hatadan ötürü
cezalandırmaları gerekir.
b) cocuklarını sevgi ruhuyla düzeltmeleri
gerekir.
c) kendi yaşam biçimlerinde katı bir disiplin
için de olmaları gerekir.
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19 Bir ailenin sevgi, sadakat, bağışlama ve
dua gereksinimleri,
a) düzenli iletişimle karşılanabilir.
b) ailenin birlikte tapınmasında
karşılanabilir.
c) kendilerinin özel olarak yaptıkları
tapınma zamanında karşılanabilir.

20 Ailenin ruhsal felakete karşı en büyük
korunması, anne babanın çocuklarının
ruhsal gereksinimlerini,
a) onları disiplin ederek sağlamalarıdır.
b) onları Rab'be adayarak sağlamalarıdır.
c) aile tapınmaları aracılığıyla
sağlamalarıdır.

~ ~ ~
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Yazar Hakkında

Rex Jackson, Springfield, Missouri'deki
Central Bible İnstitute'u bitirip Kansas City
Üniversite'nde yüksek lisans yapmıştır.
1994 yılında vefat etmeden önce,
gazetecilik alanında epey çalışmaları
olmuştur.

Rex Jackson, 25 yıl Nijerya'da müjdecilik
yapmış ve kiliseyle ilgili çeşitli eserler
yazmıştır. Bunların arasında elinizdeki kitap
ve yine Ulusal Mektuplaşma Enstitütü'nda
kullanılan Yuhanna'nın Müjdesi adlı kitap da
bulunmaktadır.
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DÜNYA TANRI TOPLULUKLARI
PAYDAŞLIĞI

Tanrı’nın Toplulukları (Assemblies of God)
Hot Springs, Arkansas, ABD’de 1914’te
kuruldu. İlk toplantısına 300 kişinin
katılımıyla başlamış olup bugünse
Amerika’daki Tanrı’nın Toplulukları’nın
sayısı 13.000'den fazla kiliseyi ve 3
milyon'dan fazla üyeyi aşmıştır.

Her hafta sonu dünya çapındaki bu en
büyük Pentikostçu kilise örgütü olan Dünya
Tanrı Toplulukları Paydaşlığı 69 milyon
kadar kişi tapınmaktadır. Pınarbaşı
Yayınları’nın kitapları, dünya çapında
onlarca senelik deneyime sahip olan
müjdecilerince hazırlanmıştır.
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Who Are the Assemblies of God?

The Assemblies of God was founded in
1914 in Hot Springs, Arkansas with 300
members. Today we have 13,017 churches
in the U.S. with over 3 million members
and adherents.

Our 69 million members world-wide make
the World Assemblies of God Fellowship
the world’s largest Pentecostal branch.
Fountainhead Publications (Pınarbaşı
Yayınları)  books have been prepared by
workers with decades of pastoral,
teaching, and church planting experience
around the world.
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Bu kitabı okuduğunuz için

teşekkür ederiz.

~ ~ ~

249


	Blank Page



