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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
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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

143



6 İyi Koca Olmak

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
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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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