
EVLİLİĞİMİZ RAB’BE İZZET VERSİN (2)
EVLİLİK ÖNCESİ NE YAPILMALI?

EVLİLİK EVCİLİK DEĞİLDİR

Aşağıda evlilik ile ilgili yapılmış bir araştırma bulacaksınız;
yüksek sesle okuyalım...

Uçan Süpürge kuruluşu, Yozgat ve Kırıkkale’de "Türkiye’de evlilik
nasıl yapılıyor" üzerine yaptığı araştırmayı yayınlamıştır. Buna göre
evli çiftlerin verdiği cevaplar şöyledir:

• 13 yaşında akraba evliliği yaptım. 15 yaşında çocuk
doğurdum.Mutlu değilim.

• Evlendim. Başlarda evlilik, evcilik oyunu gibi geliyordu.
• Severek evlendik. Evlendikten sonra çok değişti.

Tanıyamamışım.
• Dayımın kızı evde kalmasın diye akrabasıyla evlendirildi.
• Ailemin isteğiyle evlendirildim. Bana kalsa okuyup meslek

sahibi olurdum.
• Üniversitede tanıştık. 5. ayımızda evlendik. 1 yıl dolmadan

şiddetli geçimsizlikten boşandık.
• 17 yaşında evlendik.44 yaşındayım. Birbirimize ısınamadık.

Sizce bu evlilikler neden başarısız oldu?

Evlilik kararı hangi şartlar altında verilmeli?
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BİZİM GÖZÜMÜZDE EVLİLİK VE ÖNCESİ

Aşağıda evlilik ve öncesi ile ilgili sık karşılaşılan yanlış görüşler
sıralanmıştır.

Yüksek sesle okuyalım ve üzerinde düşünelim.

• Evlilik mutlu olmamı sağlayacak.
• Ailemin evliliği kötüydü. Benim evlenmem için bir neden yok.
• Evlilik öncesinde ancak sorunlar çıkarsa dua edilmeli.
• Cinselliğin evlilik öncesinde başlaması gerektiğine inanıyorum.
• Eşimle ortak noktalarımız arasında ‘Mesih’i tanımak’ olsa da

olur, olmasa da olur.
• Kendine şehvet yönünden hâkim olamayan insan evlenir.
• Birilerinin tavsiyesine ihtiyacımız yok, zaten iyi anlaşıyoruz.
• Danışmanlık yalnızca sorunlu birliktelikler içindir.
• Flört, çıkma, evlilik öncesi eş bulmak için birçok kişiyle

görüşmek doğrudur.
• Sevgilimle her konuda fikir birliğine vardık. Dini konular hariç.
• Evlilik öncesinde Tanrı’ya danışmak ilk adım olmamalı.
• ‘Evlilik öncesi’ diye bir şey olmamalı. Evlilik hazırlık

gerektirmez.

Şu soruları birlikte cevaplandıralım...

• Yanlış bilinen bu düşünceler genelde neden savunulur veya
yaygındır?

• Bu düşüncelerin Kutsal Kitap’a aykırı yönleri nelerdir?
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EVLİLİK HAZIRLIK GEREKTİRİR

Evliliğin sadakat, sevgi, özdenetim gibi özellikler barındırması
gerektiğini biliyoruz. Birçok genç, neredeyse her gün evlenmek
istediğini söyler. Evliliğe adım atmak isteyen her imanlının
izlemesi gereken yolun neleri içerdiğini Kutsal Kitap’ta
görebiliriz.

İmanlı bir eş seçmek: Evlenmek isteyen imanlıların en yaygın
sorunu budur. Bu yüzden çoğu, Rab’bin isteğini göz ardı edip
ya da beklemeyip ilk yakınlık kurduğu kişiyle evlenmek ister.
Tanrı’yı deneyerek ‘belki iman eder’ mantığıyla evlilik
gerçekleşmektedir. Kutsal Kitap bu konuda nettir: “Kadın,
kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse dilediği
kimseyle evlenmekte özgürdür; yeter ki, o kişi Rab′be ait biri
olsun.” (1Ko.7:39)

Samimiyetle dua etmek: Dua evlilik öncesinin ilk adımıdır;
ancak çoğu zaman kötüye kullanılır. Birçok kişi kiliseyi ikna
etmek için ‘Dua ettim RAB gösterdi’ demekte. Oysa Mesih
imanlısı, bu önemli kararı vermeden önce çok defa içtenlikle
RAB’be danışmalı ve her tür cevaba yüreğini hazırlamalıdır.
“İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe,
azarlamadan veren Tanrı′dan istesin; kendisine verilecektir.”
(Yak.1:5)

Kilise büyüklerine ya da ailesine danışmak: Birçok kişi
birine danışmayı gerekli görmez, hatalar yapar ve başta
başkalarının deneyimlerinden yararlanmayı tercih etmediği
için hatalarından dönme fırsatını kaçırır. “Karşılıklı
danışılmazsa tasarılar boşa çıkar, Danışmanların çokluğuyla
başarıya ulaşılır.” (Özd.15:22)

Kendini pak tutmak: Birçok imanlı çift, ‘tamam Tanrı,
kilisemiz ve ailemiz bu birlikteliği nasılsa onaylıyor’
varsayımıyla bekleme süresinde arzularına yenik düşüp evlilik
öncesi cinsel ilişki yaşayabiliyor. Oysa Tanrı kutsal evlilik bağı
olmadan gerçekleşen tüm birleşmelere zina gözüyle bakar.
“Tanrı′nın isteği şudur: Kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız.”
(1Se.4:3)

3
Derin Değisim–Evlilik 01 05 02



Evliliğin anlamını kavramak: ‘Bir beden olmak’, iki farklı
insanın birleşmesinin ne kadar zor olduğunu bilen bizler için
büyük bir sırdır. Bu sırrı bize Kutsal Kitap açıklar. Diğer
derslerimizde evliliğin anlamına değineceğiz. “Sonra, ‘Adem′in
yalnız kalması iyi değil’ dedi...” (Yar.2:18)

Bu adımların, evlilik gerçekleştikten sonra da geçerliliğini
farklı yönlerden koruduğunu unutmamak gerekir.

HANGİ ADIMLARI ATMALIYIZ?

Evlilik öncesinde imanlı eş seçiminin, duanın, kilise büyüklerine
danışmanın, ilişkide paklığın, evliliğin gerçek anlamının Mesih
imanlısının evliliğininin sağlam bir temel üzerine oturmasını
sağladığından söz ettik.

Kutsal Kitap’ın aydınlattığı bu gerçekler ışığında, aşağıdaki örnekleri
birlikte değerlendirelim ve soruları cevaplandıralım.

• Sinan imanlı bir gençtir, imanlı
olmayan bir bayanla görüşmektedir.
Kutsal Kitap’ın bu konudaki sözlerini
okumasına rağmen ayrılmak istemez.
Sinan’ın ilişkiyi sürdürmekte ısrar
etmesinin asıl nedeni, o kişiyi
sevmesinden başka, sizce ne olabilir?

• Ömer
iki ay önce tanıştığı bir bayanla
evlenme kararı alır. Dua ederek
beklemesi önerilir, fakat kabul etmez.
Ömer hangi evlilik öncesi ilkesini ihlal
etmiştir? Bunun nedeni sizce ne
olabilir?
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• Kemal ve Selin, kendilerine
önerilmesine rağmen, kimsenin evlilik
ve birbirleriyle ilgili önerilerini ve
uyarılarını dinlemeden evlenirler.
Evliliklerini bir türlü yürütemezler.
Boşanırlar.
Kemal ve Selin neden danışmanlık
istememişlerdir?

• Şerife ve Kadir kiliseden ve
ailelerinden gizlenerek baş başa vakit
geçirirler. Bir gün kimsenin
bulunmadığı bir ortamda buluşup
ilişkiye girerler. Şerife hamile kalır,
kiliseden uzaklaşır, zorunlu olarak
evlenirler.
Bu çift evlilik öncesi kendini pak
tutmak için nelere dikkat edebilirdi?

• Kamer ve Selim evlilik aşamasında
imanlı nişanlı bir çifttir.
Evlendiklerinde hangi eşyaları
alacakları, nerede oturacakları,
çalışmadıkları günleri ve akşamları
nasıl geçirecekleriyle ilgili konularda
sık sık anlaşmazlık yaşarlar. Sonunda,
bu konularda anlaşamadıktan sonra
evliliğin bir anlamı olmadığına karar
verip uzun süreli nişanlılık dönemlerini ayrılarak bitirirler.
Bu çift evliliğin anlamıyla ilgili hangi yanılgılara sahip? Asıl
odaklanmaları gereken konular neler olmalıydı sizce?
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İSHAK KİMİNLE EVLENECEK?

Tanrı, İbrahim’i çağırdı ve onunla antlaşma yaptı. Tanrı, kutsal
tasarısını İbrahim’in ailesi aracılığıyla sürdürmeyi amaçladı. Peki,
İbrahim’in oğlu İshak’ın evleneceği zaman geldiğinde, evleneceği
kişiyi nasıl buldular? Yaratılış 24. bölümü birlikte okuduktan
sonra, şu soruları birlikte yanıtlayalım...

• İshak’a uygun bir eş bulmaya çalışırken, nelere önem verildi?
• Bu öykü, derste gördüğümüz hangi evlilik öncesi ilkeleri

örnekler?
• Bu öykünün hangi yönünü özellikle teşvik verici buldunuz?

Neden?
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UYGULAMA

Bu hafta boyunca, bu kutsal birlikteliğe nasıl hazırlanmamız
gerektiğini düşünerek şu soruları kendimiz için soralım:

• Mesih imanlısı olarak evlilik öncesi hazırlık için nasıl bir yol
izliyorum?

• Bu konuda ne gibi eksiklerim var?

Evliysek, bu hafta şu sorular üzerinde duralım:

Evlilik öncesinde yerine getirmediğim sorumluluklarım, eksikliğini
hissettiğim konular var mı? Bunları telafi etmek için şu an neler
yapabilirim?

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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• Bu dersten öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizle, kendi
çiziminizle, hatta kendi şiirinizle ifade edebilirsiniz.

Resimlerin telif hakkı: Shutterstock (www.shutterstock.com) ve kamu malı. Onun dışında:
8.resim: CC BY-SA 3.0 -- Sweet Publishing / FreeBibleimages.org --
https://media.freebibleimages.org/stories/FB_Isaac_Wife/overview-images/015-isaac-
wife.jpg?1538658680 -- lisans: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ -- compressed

Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek yücelik
üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh

olan Rab sayesinde oluyor. 2.Ko.3:18
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