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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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3 Bir Eş Seçmek

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
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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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3 Bir Eş Seçmek

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.

52



3 Bir Eş Seçmek

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

64



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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3 Bir Eş Seçmek

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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3 Bir Eş Seçmek

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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3 Bir Eş Seçmek

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

71



3 Bir Eş Seçmek

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
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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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3 Bir Eş Seçmek

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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3 Bir Eş Seçmek

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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3 Bir Eş Seçmek

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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