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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
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(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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