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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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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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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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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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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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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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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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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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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

15



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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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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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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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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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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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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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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