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Evlilikten Önce

Tanrı'nın  doğru  ve  yanlış  konusundaki
standartları,  oğulları  ve  kızlarının  dolu
dolu  yaşam  sürmelerini  mümkün  kılmak
için  verilmiştir.  1.Korintliler  9:24-27
bizlere,  bir  koşucunun  yarışa  fiziksel
olarak  hazır  olmak  için  kendisini  sıkı  bir
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2 Evlilikten Önce

disipline  tabi  tuttuğunu  söyler.  Ödül
kazanmak  ve  ileride  daha  büyük  bir
mutluluğa  ulaşmak  amacıyla geçici
zevkleri  göz ardı  eder.

Bir erkekle  bir  kadın  arasındaki  ilişkide,
Tanrı'nın standartları onları  zevklerden
alıkoymak  için  değil,  mümkün  olan  en
büyük  zevke  yöneltmek  için  verilmiş-
lerdir.  Tanrı  insanı  doğal  arzularla
yaratmıştır,  bunlardan  bazıları  cinsel
birleşmede  dışavurum  kazanırlar.  Ama
Tanrı'nın  Sözü  bu  ilişkilerin  evlilik  için
saklanması  gerektiğini  belirtir.

Genelde,  yaşamları  disiplinli  ve  bencil-
likten  uzak  özellikler  taşıyan  bir  karı
koca,  bu  davranış  kalıplarını  evlilikten
önce benimserler.  Karı  koca  olmadan
önce  ahlaksal  engelleri  tanımadan  anlık
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2 Evlilikten Önce

zevklerin  tadını  çıkaran  diğerleri  ise
hiçbir  zaman  iyileşmeyebilecek  olan
yaralar  taşırlar.

Bu bölümde,  Tanrı'nın  yasalarını  hafife
alan  kişilerin  daha  büyük  zevkten,  yani
Tanrı'nın  kendileri  için  sakladığı  daha  iyi
ödülden  mahrum  kaldıklarını  göreceğiz.

Bu bölümde...

● Tanrı  Sizi  Evlilik  İçin  Hazırlar
● Tanrı  Pak  Kalmanızı  Bekler
● Tanrı'nın  Standartlarına  Uyabilirsiniz

TANRI  SİZİ  EVLİLİK  İÇİN  HAZIRLAR

Tanrı  insanlığı  yarattığında,  erkek  ve
kadını  Kendi  kusursuz  planına  göre
yarattı.  Aile  yaşamı  için  bazı  şeyler
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2 Evlilikten Önce

sağladı.  İnsan  vücudunu,  bir  erkekle  bir
kadının  cinsel  birliğinden  çocukların
doğabileceği  şekilde  biçimlendirdi.

Tanrı  ayrıca  çocuğun  vücuduna,  onu
zamanı  gelince  bir  yetişkinin  sorumlu-
luklarına  hazırlayacak  olan  bir  gelişme
süreci  koydu.

Erkek  ve  kız  çocuklar,  çocukluktan
gençliğe  geçerlerken  vücutlarında  birçok
değişiklikler  olur.  Bu  fiziksel  değişimlere
yeni  ilgi  alanları,  duygular  ve  arzular  da
eşlik  eder.  Erkekler  kızlara  kızlar  da
erkeklere  ilgi  duymaya  başlar.  Bunun
kötü  bir  yanı  yoktur.  Bu,  sadece  Tanrı'
nın  onları  evliliğe  hazırlama  planının  bir
parçasıdır.
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2 Evlilikten Önce

"27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu
Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve
dişi olarak yarattı."  (Yaratılış  1:27)

Ancak,  gençlerin,  Tanrı'nın  evlilikten
önceki  davranışları  konusunda  standart-
ları  -daha  sonra  mutlu  bir  yuvaları
olmasını  bekliyorlarsa, -  uymaları  gereken
kuralları  olduğunu  anlamaları  çok
önemlidir.

TANRI  PAK  KALMANIZI  BEKLER

Tanrı'nın İçinizde Yaşaması İçin

Tanrı,  size  vermiş  olduğu  vücuda  saygı
göstermenizi  ve  vücudunuza  O'nu
onurlandıracak  bir  şekilde  davranmanızı
ister.  Onu  üç  nedenden  ötürü  fiziksel  ve
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2 Evlilikten Önce

ahlaksal  olarak  temiz  tutmanız
gerekmektedir:

● Tanrı'nın  içinizde  yaşaması  için.
● Aileniz  için.
● Sağlığınız  için.

16 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın
Ruhu'nun sizde yaşadığını bilmiyor
musunuz? 17 Kim Tanrı'nın tapınağını
yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü
Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak
sizsiniz. (1.Korintliler  3:16-17)

Bir  Hıristiyan  olarak,  aileniz  ve  kendi
sağlığınız  açısından  kendiniz  gibi  başka
sorumluluklarınız  olduğu  halde,  en
önemli  sorumluluğunuz  kendinizi
Tanrı'nın  yaşaması  için  kutsal,  pak  ve
kutsallaştırılmış  bir  araç  olarak
korumaktır.
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2 Evlilikten Önce

Kutsal  Kitap  genç  erkekleri,  fahişelerin
ya  da  hafifmeşrep  kadınların  ardından
gitmek  konusunda  uyarır.  Evlilik
dışındaki  cinsel  ilişkileri,  homoseksüel-
liği  ve  bütün  cinsel  sapkınlık  biçimlerini
kesinlikle  yasaklar.  1.Korintliler  6:15-17,
19'u dikkatle  okuyun:

15 Bedenlerinizin Mesih'in üyeleri olduğunu
bilmiyor musunuz? Mesih'in üyelerini alıp
bir fahişenin üyeleri mi yapayım? Asla! 16

Yoksa fahişeyle birleşenin, onunla tek
beden olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü
“İkisi tek beden olacak” deniyor. 17 Rab'le
birleşen kişiyse O'nunla tek ruh olur. 19

Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve
içinizdeki Kutsal Ruh'un tapınağı olduğunu
bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz.
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2 Evlilikten Önce

Paklık  ilkelerine  aldırılmadığında  oluşan
sonuçlardan  bazılarına  dikkat  edin.  İlk
olarak,  ahlaksız  kişiler  sık  sık  zührevi
hastalıklara  yakalanırlar.  Bu  sadece
sağlığın  kaybolmasına  ve  utanca  neden
olmakla  kalmaz  aynı  zamanda  enfekte
olan  kişilerden  çocuklarına  geçip,  körlük,
akıl  hastalıkları  ve  diğer  başka  fiziksel
bozukluklar  gibi  kalıcı  etkileri  olabilir.

Ahlaksız  bir  davranış  hamileliğe  neden
olduğunda,  genç  kadın  çocuğu  normal
evlilik  ilişkisinin  dışında,  yasal  bir  evlilik
birliğinin  kendisine  vereceği  güvenlik
olmadan  büyük  bir  zorlukla  yetiştirmek
zorunda  kalabilir.  Böylece  çocuk  anne
babasından  alabileceği  sevgi  ve  ilgiden
yoksun  kalır.
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2 Evlilikten Önce

Kendi  Sağlığınız  İçin

Evlilik  dışı  cinsel  ilişkilerinizin  olmama-
sının  size  bir  zararı  dokunacağını
düşünmeyin.  Tanrı'nın  standartlarına
uymak,  kendi  zevklerinizi  tatmin  etmek-
ten  çok  daha  önemlidir.  Kutsal  Kitap'ta
yer  alan  Süleyman'ın  Özdeyişleri  adlı
kısımda  bu  konuda  harikulade  öğütler
bulunmaktadır.  Süleyman'ın  Özdeyişleri
7:1-27  şöyle der:

1 Oğlum, sözlerimi yerine getir,
Aklında tut buyruklarımı.

2 Buyruklarımı yerine getir ki, yaşayasın.
Öğrettiklerimi gözünün bebeği gibi koru.

3 Onları yüzük gibi parmaklarına geçir,
Yüreğinin levhasına yaz.
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2 Evlilikten Önce

4 Bilgeliğe, “Sen kız kardeşimsin”, Akla,
“Akrabamsın” de.

5 Zina eden kadından, Yaltaklanan ahlaksız
kadından seni koruyacak olan bunlardır.

6 Evimin penceresinden, Kafesin ardından
dışarıyı seyrederken,

7 Bir sürü toy gencin arasında, Sağduyudan
yoksun bir delikanlı çarptı gözüme.

8-9 Akşamüzeri, alaca karanlıkta, Akşam
karanlığı çökerken, O kadının oturduğu
sokağa saptığını, Onun evine yöneldiğini
gördüm.

10 Derken kadın onu karşıladı, Fahişe
kılığıyla sinsice.

11 Yaygaracı, dik başlı biriydi kadın. Bir an
bile durmaz evde.
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2 Evlilikten Önce

12 Kâh sokakta, kâh meydanlardadır. Sokak
başlarında pusuya yatar.

13 Delikanlıyı tutup öptü, Yüzü kızarmadan
ona şöyle dedi:

14 “Esenlik kurbanlarımı kesmek
zorundaydım, Adak sözümü bugün yerine
getirdim.

15 Bunun için seni karşılamaya, seni
aramaya çıktım, İşte buldum seni!

16 Döşeğime Mısır ipliğinden dokunmuş
Renkli örtüler serdim.

17 Yatağıma mür, öd Ve tarçın serptim.

18 Haydi gel, sabaha dek doya doya
sevişelim, Aşktan zevk alalım.

19 Kocam evde değil, Uzun bir yolculuğa
çıktı.
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2 Evlilikten Önce

20 Yanına para torbasını aldı, Dolunaydan
önce eve dönmeyecek.”

21Onu bir sürü çekici sözlerle baştan
çıkardı, Tatlı diliyle peşinden sürükledi.

Kişi  zührevi  bir  hastalık  kapmasa  bile,
evlilik  öncesi  cinsel  ilişkilerde  ya  da
evlilikten  önce  yapılan  sekste  başka
tehlikeler  de  bulunmaktadır.  Kadın  için
her  zaman  istenmeyen  hamilelik
tehlikesi  vardır.  Ve  her  iki  taraf  için  de,
duyguların  hasarı,  suçluluk  duygusu  ve
korkudan  kaynaklanan  genel  sağlık
bozukluğu  tehlikesi  vardır.  Bu  hamilelik,
durumun  öğrenilmesi,  ilişkinin  başka
sonuçları  ya  da  sosyal  kurallara  ve
Tanrı'nın  yasalarına  karşı  gelmekten
kaynaklanacak  cezalandırılma  korkusu
olabilir.
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2 Evlilikten Önce

Tanrı'ya  karşı  itaatsizlik,  eğer  tövbe  ve
ruhsal  yenilenmeyle  çözümlenmezse
ruhsal  hastalık  ve  hatta  ruhsal  ölüme
bile  götürebilir.  Bu  yüzden  kendi  fiziksel,
akılsal  ve  ruhsal  sağlığınız  için  kendinizi
pak  tutun.

18 Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün
öbür günahlar bedenin dışındadır; ama
fuhuş yapan, kendi bedenine karşı günah
işler.  (1.Korintliler  6:18).

TANRI'NIN STANDARTLARINA
UYABİLİRSİNİZ

Özdenetimi öğrenmek büyümenin önemli
bir kısmıdır. Bir çocuk istediğini elde etmek
için bağırıp tekme atabilir ama siz bu
şekilde davranmamanız gerektiğini
öğrenmişsinizdir. Özdenetim mutlu bir
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2 Evlilikten Önce

evliliğin önemli bir parçasıdır. Tanrı ilk
gençlik yıllarında herkese özdenetimlerini
geliştirmek için fırsatlar verir. Tanrı'nın
Sözü, "2 Ancak gözetmen ayıplanacak bir
yanı olmayan, tek karılı, ölçülü, sağduyulu,
saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli
biri olmalı" der (1.Timoteos 3:2).

Şeytan özellikle gençleri cinsel bakımdan
ayartmaya çalışır. Gençlerin, kuvvetli cinsel
dürtüleri ve arzuları vardır. Geliş- mekte
olan bir vücutta bu duygular normaldir ama
kontrol altında tutulmalıdır.

Arzularınızı kontrol edemeyeceğinizi
söylemeyin. Tanrı size hayvanlarınkinden
farklı olan bir ruh vermiştir. Duygularınızın
esiri olmanız gerekmez. Tanrı kendinize
hakim olmanız için size şunları vermiştir:

• Ne yapmanız gerektiğini anlayacak zekâ.
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2 Evlilikten Önce

• Size yol göstermesi için Kendi Sözü.

• Aracılığıyla sizinle konuştuğu bir vicdan.

• Ne yapmanız gerektiğini seçecek bir irade
ya da güç.

En iyisi de, eğer Tanrı'dan bunu isterseniz
Tanrı'nın Kendisi arzularınızı kontrol altında
tutma konusunda size yardımcı olacaktır.

22 Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle
Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun,
imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş.
(2.Timoteos 2:22).

Düşüncelerinizi Kontrol Altında Tutarak

Yanlış şeyler yapma arzusu bize
düşüncelerimiz aracılığıyla gelir. Ayartılma
hakkında ne kadar çok düşünürseniz,
arzunuz o denli kuvvetlenir. Bu yuzden
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2 Evlilikten Önce

düşüncelerinizi kontrol altında tutmalı-
sınız.

14 Herkes kendi arzularıyla sürüklenip
aldanarak ayartılır. 15 Sonra arzu gebe kalır
ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da
ölüm getirir. (Yakup 1:14-15)

Düşüncelerimizin birçoğu
duyduklarımızdan kaynaklanır. Bu yüzden
açık saçık hikâyeler dinlemeyin ve ahlak-
sız bir yaşam tarzına götüren konuşma-
lara katılmayın.

3 Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da
açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara
yaraşmaz bu. (Efesliler 5:3).

Ayartılma aynı zamanda baktığınız şeyler-
den de kaynaklanır. Şeytan, Adem'le
Havva'yı yasak meyveyi yeme konusunda

38



2 Evlilikten Önce

ayartmıştı. Havva sonunda meyveyi yiyip
birazını da Adem'e verene kadar onun
meyveye bakıp tadının ne kadar muhte-
şem olacağını düşünmesini sağladı.
Bundan sonra Tanrı'ya itaatsizlik ettikleri
için cezalandırıldılar.

Şeytan hâlâ insanları onların şehvetlerini
uyandıracak şeylere baktırarak ayartır.
İnsanları ayartmak için ahlaka uygun
olmayan resimler, filmler, seks kitapları,
çılgın ya da cinselliği öne çıkaran dans ve
açık saçık giysileri kullanır. Sizi bu tür
şeylere katılmaya ikna etmesine izin
vermeyin.

Düşüncelerinizi koruyun ve oraya buraya
uçuşmalarına izin vermeyin. Eğer yanlış
şeyler düşünmekte olduğunuzu fark
ederseniz, bunları kafanızdan çıkarın.
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2 Evlilikten Önce

Başka bir şey düşünün. Aklınızı meşgul
tutacak başka bir şey yapmaya başlayın.

8 Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek,
saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık
uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne
varsa, onu düşünün. (Filipililer 4:8)

Ayartılmayı Yenerek

Ayartılmayı yenmek için iki şey yapmalı-
sınız: Ayartılmadan mümkün olduğu kadar
uzak durun ve geldiğinde ona teslim
olmayı reddedin. Sizi yanlış şeyler yapma
konusunda ayartacak yerlere gitmeyin ve
bu gibi durumlara girmeyin.

Erkeklerle kadınlar arasında fazla yakınlık
ayartılmaya yöneltebilir. Bu yüzden dostça
davranın, ama insanlara saygıyla davranın
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2 Evlilikten Önce

ve onların da size saygı duymasını
bekleyin.

Evlilikten önceki flört döneminizde
filmlerde gördüğünüz standartlara değil,
Tanrı'nın standartlarına uyun. Birlikte
olmayı seçtiğiniz kişiye saygı göstermeyi
öğrenin. Birbirinize karşı saygınızı derin-
leştirecek ve aynı zamanda Tanrı'yı hoşnut
edecek türde bir ilişki geliştirmeye çalışın.
Saygınızı kaybetmenize yol açacak ve
tutkularınızı alevlendirecek türdeki bir
yakınlıktan uzak durun. Tabii ki birbirinizi
okşamanız ateşle oynamak gibidir. Bu
yüzden ayartılmadan uzak durun ve
Şeytan'a sizi sadece utanç ve ruhsal
başarısızlığa götürecek olan bir "özgür-
lüğün" tadını çıkartmanız için heyecan-
landırması konusunda fırsat vermeyin.
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2 Evlilikten Önce

Kutsal Kitap bizlere, Tanrı'yı seven bir genç
olan Yusuf'un öyküsünü anlatır.
Ayartılmadan kaçarak, gençlere iyi bir
örnek oldu. Potifar'ın evinde bir köleydi.
Potifar'ın karısı, Yusuf'u sevgilisi olmaya
ikna etmeye çalıştı ama Yusuf bunu
reddetti. Bir gün kadın ve Yusuf evde
yalnızken onu ayartmak için elinden geleni
yaptı. Yusuf, "9 Nasıl böyle bir kötülük yapar,
Tanrı'ya karşı günah işlerim?” (Yaratılış
39:9) dedi. Potifar'ın karısı ısrar etmeyi
sürdürünce, Yusuf evden kaçıp kendini
ayartılmadan kurtardı.

Potifar'ın karısı o kadar çok kızmıştı ki,
Yusuf'a iftira atıp onu hapse attırdı. Tanrı
Yusuf'la ilgilenip onu hapisten kurtardı ve
Mısır'ın yöneticisi konumuna getirdi.
Böylece Yusuf'un yüksek ahlaksal stan-
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2 Evlilikten Önce

dartları epey verimli oldu. Bu durum,
Tanrı'nın Kendi standartlarına uyanları
bereketlediği ilkesine bir örnektir.

4 İnanmayanlar, kendinizi onlarla birlikte
aynı sefahat seline atmamanızı yadırgıyor,
size sövüyorlar. 5 Onlar, ölüleri de dirileri de
yargılamaya hazır olan Tanrı'ya hesap
verecekler. (1.Petrus 4:4-5)

Gerçek Sevgiyle

Gerçek sevgi, saygı ve onuru da içerir. Bu
yüzden bir kadını gerçekten seven bir erkek
onun iyiliği ve ismine kendi kişisel
arzularından daha çok önem verecektir.
Gerçek sevgi, bir kızın ismini kirletmeyi ya
da onu evlilikten önce hamile kalma riskine
atmayı istemeyecektir. Gerçek sevgi
özdenetim gerektirir.
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2 Evlilikten Önce

Kendi özdenetim gücünüze fazla güven-
meyin. Yapılacak en akıllıca iş, ayartılma-
dan uzak durmaktır. Bu yüzden sadece karı
koca arasında paylaşılması gereken
mahrem okşamalar için evliliği bekleyin.

Bazı erkekler bir kızın her istediklerini
yaparak "kendisine olan sevgisini
kanıtlamasını" isterler. Böyle bir şey isteyen
bir erkeğin bunu gerçek sevgiyle değil,
bencilce arzularla yaptığını hatırlayın.

Evlenmeyi planladığınız kişiye olan
sevginiz aynı zamanda başka erkek ve
kadınlarla ilişkiye girmekten uzak
durmanıza da yardımcı olacaktır. Hem
kendiniz ve hem de eşiniz bekleyip
kendinizi birbiriniz için pak tutarsanız çok
daha mutlu bir evliliğiniz olabileceğini
biliyorsunuz. Bu yüzden mutlu bir evlilik
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2 Evlilikten Önce

planlarınız bile ahlaksızlıktan uzak
durmanıza yardımcı olacaktır.

Tanrı kutsal ve cinsel ahlaksızlıktan
tamamen özgür olmanızı ister. Tanrı'nın
isteği şudur:

2 Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyrukları
ilettiğimizi biliyorsunuz. 3 Tanrı'nın isteği
şudur: Kutsal olmanız, fuhuştan
kaçınmanız, 4-5 her birinizin, Tanrı'yı
tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla
değil, kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş
alması 6 ve bu konuda haksızlık edip[a]
kardeşini aldatmamasıdır.  (1.Selanikliler
4:3-6)

Tanrı'nın Yardımıyla

Sizi her durumda ayartılmaya karşı koya-
cak biçimde güçlü kılmak için Tanrı'nın
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2 Evlilikten Önce

gücü gerekir. Düşünceleriniz ve davranış-
larınızı kontrol altında tutmak için Tanrı'nın
yardımına ihtiyacınız vardır. Tanrı'nın
yardımına sahip olmadıkça yüreğinizdeki
günah eninde sonunda kötü düşüncelerle
ortaya çıkacak ve sizi yanlış davranışlara
götürecektir.

19 Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina,
fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira
hep yürekten kaynaklanır. (Matta 15:19).

Bu yüzden yaşamınızı Tanrı'ya vermeniz
gerektir. Tanrı'dan bütün günahlarınızı
bağışlamasını ve doğru bir şekilde
yaşamanıza yardım etmesini isteyin.

İsa hepimizi günahın gücünden kurtar-
maya geldi. Temiz bir yaşam yaşamayı
kendi başlarına imkânsız bulan birçok
genç, Tanrı'nın gücü aracılığıyla tamamen

46



2 Evlilikten Önce

değişmişlerdir. Şimdi pak ve mutlu
yaşamlar sürmektedirler.

Siz kurtulduktan sonra Şeytan sizi
ayartmaya çalışacaktır, ama Tanrı'nın size
yol gösteren Sözü ve Kutsal Ruh'un size
yardım eden gücüyle ayartılmanın
üstesinden gelebilirsiniz.

2 Sonuç olarak, dünyadaki yaşamının geri
kalan bölümünü artık insan tutkularına
göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür.
(1.Petrus 4:2) ~ ~ ~
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