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N ANLILIK ÖNCES KEND N ZE SORMANIZ GEREKEN 5
SORU
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ve
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Çeviren: Yılmaz Kaya

Birkaç yıl önce TV’de çıkan Fram araba ya ı filtresi reklamını
hatırlar mısınız? Tamirci iki arabanın arasında durur. Arabalardan biri
normal kontrol ve ya de i imi için gelmi olup di eri ya yakan, ömrünün
sonu gelmi olan bir arabadır. Tamirci: " Arabanızın çalı masını kolay ve
zor bir yolla sa larsınız... Ya bana imdi ödersiniz ya da daha sonra
mecburen ödersiniz. u anki masrafınız sadece filtre ücretidir. Daha sonraki
masraf çok daha fazla olacaktır; koruyucu önlem almadı ınız için motorun
ba tan sona gözden geçirilmesi gerekecektir." der.
Evlenmeyi dü ündü ünüzde önceden ya filtresini de i tirmi olan
adam gibi, aynı bilgelik ve ileri görü le bu konuya yakla malısınız.
Bu romantizme ve iki ki i arasındaki o özel "çekicili e" yer olmadı ı
anlamına gelmez. Fakat evlenmeyi seçmeden önce, kendinize bazı basit
soruları sormanız gerekir. Bunlar "mahvolan motor" gibi kötü duruma
dü memeniz için gerekli olan, "önlem alma bakımı"dır. Her eyden önce,
motor güzel bir ekilde çalı ırsa, arabayla giderken saçınızdaki rüzgarı
hissedebilirsiniz.
Kendiniz ve müstakbel ni anlınızın tek ba ına cevaplaması ve sonra
bunları birlikte konu manız için size sorular verece iz. Bu sorulara cevap
vermeniz, "evlenmeli miyiz?" sorusuna sa lam bir cevap vermenize
yardımcı olur. Bu sorulara, birbirinize evlenme sözü vermeden önce imdi
cevap vermeniz, daha sonra ortaya çıkabilecek önemli sorunlara engel olur.
1. Her ikiniz de inanlı mısınız?
Evlilik "arkada lık antla ması"dır. ki ki i aynı at arabasını çeker.
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E er iki ki i hayatlarını Tanrı'
yı en yüksek dereceye koyuyorlarsa, öyle
cevap verebilmeliler: "Evet, her ikimiz de sa'
nın Rab oldu una inanıyoruz
ve O'
nu Rab olarak izliyoruz."
Mesih'
in Rabli inin koruması altında yolunuza çıkabilecek engelleri
güvenlikle a abilirsiniz. Sizin yerinize ölen, ölümden dirilerek size Kutsal
Ruh'
u ve yeni ya am veren, kendisiyle birlikte size sonsuz ya am veren,
Baba Tanrı'
nın biricik O lu sa'
ya inandınız mı?
Mesih inanlısı demek bu gerçeklerin yüreklerinizde parlayarak
Tanrı'
yı tanımanız ve O'
nun sevgisini almanızdır. Mesih inanlısı olmak sözle
sa Mesih'
e inandı ınızı söylemekten çok daha ileriye gider. Bu bir ya am
tarzıdır. Bunun anlamı, pratikte sa'
yı e inizden daha çok sevmeniz ve O'
na
güvenmenizdir. Bir inanlı olarak ya ıyor musunuz? Ya da evlilik sizin için
sa'
dan daha mı önemlidir? Kendiniz ve müstakbel e iniz için, " sa
gerçekten Rab midir? diye sorun. sa hayatınızdaki en önemli ki i midir?
Kulak verdi iniz efendi midir? Herkesten veya her eyden daha çok
güvendi iniz ki i midir?
Evlenip evlenmeme kararını vermeden önce, hayatınızda sa'
nın
Rabli ine ödün verilip verilmedi ini anlamanın dört yolu vardır.
lki, evlili e sizi mutlu edecek veya sizi tamamlayacak, size bir
kimlik kazandıracak ya da hayatınıza amaç verecek bir ey olarak mı
bakıyorsunuz? E er cevabınız evetse, bu hayatınızda pratik olarak Mesih'
in
Rabbiniz olmadı ını gösterir.
nın yerini
Evlilik Tanrı'
dan gelen harika bir arma andır; fakat Tanrı'
alamaz. Evlili in hayatınıza bir anlam getirece ine mi inanıyorsunuz? Sizin
için yol gösterici, güvence verici, kendinize saygı veren bir ey midir?
Evlili in sizdeki umutsuzluk, yetersizlik, ba arısızlık, acılık ya da yalnızlık
hislerini yok edece ini mi umuyorsunuz? Kendi kendinize, "E er bir koca
bulursam mutlu olaca ım." ya da "E er a kımı, kabul edilmeyi ve güvenceyi
bulursam evlenece im." veya "e er evlenmezsem hayatım ba arısızlıkla
sonuçlanacak." diye mi dü ünüyorsunuz? E er öyleyse, evlilikten çok ey
bekliyorsunuz.
nsanların genelde evlili e kar ı gerçek dı ı yakla ımları vardır.
Evlilik ya amınızı birçok ekilde etkiler ve yöneltir; fakat evlili in sadece
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sa'
nın yapabileceklerini yapabilece ini sanmayın. E iniz sizi hayal
kırıklı ına u rattı ında gerçekdı ı ve çarpık evlilik anlayı ları hayal
kırıklıklarına, can sıkıntısına, kızgınlı a ve umutsuzlu a yol açarak
yanıldı ınızı kanıtlar.
Evlili in hayatınızda sevinç ve mutluluk kayna ı olaca ına mı
inanıyorsunuz? Ya amınızı tamamlayaca ına mı inanıyorsunuz? Evlili in
bir bereket oldu una hiç ku kum yoktur. Evlilik, insanın ya ayabilece i en
zengin ve yakın olabilece i ili kidir. yi bir evlilikte muhtemelen iyi birçok
ey elde edebilir. Bunlara örnek olarak, çok yakın bir arkada lık, te vik
edilme, cinsel sevgi, beraberli in verdi i tatmin, çocuklar ve tamamen içli
dı lı olarak biri tarafından tanınarak kabul edilme, verilebilir.
Fakat e iniz ki isel problemlerinizi çözemez veya her arzunuzu yerine
getiremez. Her ne kadar zor bile olsa, evlilik ilk olarak nasıl bereket
verilece ini ö renme yeri olmalıdır. E er ya amınızı sa Mesih'
in Tanrı'
da
olan vaatlerine göre kurarsınız, hayatınızdaki fırtınalardan geçerken, bu
fırtınalar esnasında, daha olgunla ırsınız ve sevginiz artar.
Kendinizle samimi olun. Yüre inizin derinliklerinde evlilikten neler
elde edece inizi mi umuyorsunuz?
Ya da Tanrı'
dan gerçek ihtiyaçlarınızı elde etti iniz için verme
durumuna zorunlu oldu unuzun farkında mısınız? " nsanların size nasıl
davranmasını istiyorsanız, siz de öyle davranın." (Matta 7:12). Tabii ki, iyi
bir evlili in bereketlerini istiyorsanız, ya amınızı sa'
da kurarak bu
bereketleri e inize vermek istemez misiniz? Bu ya am tarzı sadece "kaya
üzerine kurulu ev"de olup hayal kırıklıkları oldu unda ayakta kalır. u
geleneksel söz bunu çok iyi anlatır: " yilikte ve kötülükte, zenginlikte ve
fakirlikte, hastalıkta ve sa lıkta, severek ve koruyarak, ölüm ayırana
kadar....."
kincisi, inanlı olmayan biriyle mi evlenmeyi dü ünüyorsunuz?
Kutsal Kitap inanlıların açıkça, "aynı boyunduru a girmemesini" (2.
Kor. 6:14-16) ö retiyor.
Bu konuda saçma konu an insanlarla kar ıla tık. sa'
nın Rabli ine
kar ı çıkan mazeretler öne sürerek, Mesih'
e olan ba lılıkları hakkında
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kafalarda soru i aretleri yaratırlar. 2. Kor. 6:14-16 ayetlerindeki do ruluk
ve kötülük, ı ık ve karanlık, Mesih ve eytan, inanç ve inançsızlık, Tanrı ve
zina konularını göz ardı etmek çok zordur.
E er Mesih'
e kar ı gelerek evlenmeyi tercih ederseniz, romantizm,
hayran olma, evlenme arzularınız ya da evlenmeme korkusu hayatınızın
kontrolünü ele aldı demektir. Bu zina demektir. Burada Mesih'
e inandı ını
iddia eden ki i 2. Kor. 6 bölümüne göre "karanlı ı" seçmesi demektir. Sizin
için en kötü oldu unu dü ündü ünüz bu durum en iyisidir(evlenmemek).
Bu durumun daha hafif versiyonu olan sorun, imanı üpheli olan
i sevmeyen bir
biriyle evlenmeye kalktı ınızda ya anır. Genellikle Mesih'
adamın inanlı bir kadınla evlenmeye kalktı ı durumları görürüz. li kileri
süresince, bu kadının sadece bir inanlıyla evlenece ini fark edince, öyle
dü ünür: "O zaman ben de onunla gider, kilisesine katılırım."
Burada olan ey nedir? Bu ki inin asıl niyeti bu kadını elde etmek
olup hayatını Rabbe vermek de ildir. Yine bu çiftin e it olmayan bir ekilde
yük aldı ını görüyoruz. sa Mesih'
in evlilik ya da di er ki iden çok daha
önemli oldu u gerçe i kabul edilmelidir. Bunun amacı, hayatınızdaki
sevince engel olmak olmayıp, size ya amda daha büyük sevinç vermek ve
acılara engel olunmasını sa lamaktır.
Üçüncüsü, ikinizden birinin geçmi teki evlilik veya ili kilerden
kalan engeller var mı?
"Haydan gelen huya gider." felsefesinin hüküm sürdü ü bir toplumda
ya ıyoruz. Evlilik, e cinsellik ve çocuklarla ilgili konulara Rabbin baktı ı
ekilde bakılmıyor. E er Mesih hayatınızın Rabbiyse, O'
nun sözüne göre
evlenmenize bir engel olmadı ı sözünü O'
ndan almanız gerekiyor.
"Resmi" bo anmaların bazılarını sa kabul etmiyor (Matta 19:1-9).
Rab bazı durumlarda tekrardan evlenme yerine barı mamızı emrediyor (1.
Kor. 7:10-11). Bazı durumlarda ise evlilik, Tanrı tarafından sona erdirilmi
görülüyor ve ki i bu durumda yeniden evlenme özgürlü üne sahiptir (Matta
5:31-32; Rom. 7:2-3; 1. Kor. 7:12-16, 39). Bu soruların ince detayları
konumuzun dı ına çıkar. Fakat daha önceden süregelen engelleriniz varsa
(önceki bir evlilik, evlilik dı ı çocuklar vs.), Rabbin size neler söyledi ini
dü ünmeniz gerekiyor. Kutsal Kitap ayetlerini ciddiye alan ki ilere akıl
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danı abilirsiniz. dealde kilise, ki inin evlenmesi konusunda bir engel olup
olmadı ını ilan etmelidir.
Dördüncüsü, Tanrı size bekar kalma arma anı vermi midir?
Tanrı bazen insanları bekar olarak meyve veren bir hayatta hizmete
ça ırıyor. Bu konu çok iyi tanınan iki bekar ki i olan, sa ve Pavlus
tarafından belirtilmi tir (Bkz. Matta 19:11-12; 1. Kor. 7:1-9, 17-40).
Evlenmemi ki iler bir e in ve çocukların sorumlulu u olmadan
na adayabilirler. Pavlus'
un da burada belirtti i
kendilerini Tanrı'
nın Krallı ı'
gibi evlili in bir maliyeti vardır, "Ama evlenirsen, günah islemi olmazsın.
Bir kız da evlenirse, günah i lemi olmaz. Ne var ki, evlenenlerin bu
ya amda sıkıntıları olacaktır. Ben sizi bu sıkıntılardan esirgemek istiyorum.
" (1. Kor. 7:28).
Bekar ki inin bekarlı ını kullanarak evli birinin yapmayı
dü ünemeyece i eyleri yapma fırsatı vardır. Unutmayın ki, kiliselerde bin
yılı a kın bir süre "ideal" inanlı bekardı. Belki de bekarlık görü ü ortaça
kiliselerinde evlili in küçük görülmesine yol açtı. Fakat toplumumuzda
kilise genelde di er kutba kayıyor. Günümüz kiliselerinde en çok meyve
veren hizmet bekarlı ın verdi i özgürlükle sa lanabiliyor.
Yerel kiliselerde, bekarlar zor olan ruhsal ö üt ihtiyacını
kar ılayabilir, gençlerle zaman geçirebilir, fakir veya mültecilerle zaman
geçirebilir, ba kalarına ta ınırken veya ev boyası yaparken veya çocuk
bakarken yardım edebilirler.
Bekar biri yerel hastanede, huzurevinde ya da politik aktivitelerde
zaman geçirebilir. i iyi olan bekarlar ailelerin hissetti i maddi baskılardan
uzakta olup cömertlik konusunda özgürdürler. Tanıdı ımız bekar biri, küçük
bir vakıf kurup maa ının büyük bir kısmını oraya ba ı lıyor.
Belki de evlilik arma anınız var. Bu durumda en iyisi bir aile kurarak
geli menizdir. Fakat bekarlık arma anınızın olup olmadı ı konusunda
oturup dü ünün. Ne tür hizmet arma anlarınız ve elinizde fırsatlar var?
Cinsel dürtüleriniz ne kadar güçlü ve onları ne derede kontrol altında
tutabiliyorsunuz? Çocuklar sizin için ne derece önemlidir ve onlarla en iyi
ekilde ne yapabilirsiniz? Evlenmenin veya bekar kalmanın avantajları ve
5
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dezavantajları nelerdir? Evlenmenin ne gibi "maliyeti" ve faydaları
olacaktır?
Evlilik büyük bir arma andır. Fakat en büyük arma an olmayıp ne de
çok derin ve tam emin olaca ımız huzuru bize kazandırır. En büyük
arma an sa'
dır. Her ikinizin ya amında da O'
nun ilk seviyede oldu una
deki kadın veya erkek
emin olun. O, hayatınızın temeli oldu unda Rab'
karde lerinizle uzun süren ili kiniz kurulur.
Tartı ma Konuları:
1. sa Mesih, "Kurtarıcı" ve "Rab" olarak adlandırılır. Bunlar sizin
ya amınızda böyle midir?
2. Evlilik için nasıl dua ediyorsunuz? "Rab bana bir e ver ondan sonra
mutlu olurum." diye mi, yoksa, "Rab daha iyi bir insan olarak evlili e daha
layık biri olayım." diye mi dua ediyorsunuz?
3. Bir e bulmak için Mesih inanlısı olarak mı davranıyorsunuz?
4. Kutsal Kitap'
a dayalı bir kilisede topluluk huzurunda inancınızı
açıkladınız mı?
5. Geçmi evlilik veya ili kilerinizden kaynaklanan engelleriniz var mı?
6. kinizden birinin bekarlık arma anı var mı? Evlilik Rab'
de kullanılmanız
için yardımcı veya engel mi olur?
2. Kutsal Kitap'a dayanarak sorunları çözme tecrübeniz var mı?
Her ili kide sorunlar ortaya çıkar. Bunları nasıl çözebiliriz? Hepimiz
sorunu olan günahkarlar oldu umuz için, hiçbirimiz mükemmel de iliz.
E er içtenlikle bu soruya cevap vermek isterseniz, cevabınız "bazen" ya da
"hayır " olacaktır. Fakat burada kilit nokta mükemmellik de ildir. "Hayır"
cevabınız, "bazen" cevabına ve "bazen" cevabınız, "daha çok sefer"
cevabına mı dönü üyor? Cevaplarınız "evet"e mi dönü üyor? Burada odak
noktamız olgunluktur. Evlilik için olgun olup olmadı ınız sorusu 3
bölümden olu ur:
1. Kutsal Kitap'
a dayanarak sorunları nasıl çözece inizi biliyor musunuz?
2. Bunları uyguluyor musunuz?
3. Cevabınız hayırsa, de i meniz ve büyümeniz mi gerekiyor?
Matta 7:24-27'
de sa öyle diyor: " te bu sözlerimi duyup uygulayan
6
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herkes, evini kaya üzerinde kuran akıllı adama benzer. Ya mur ya mı ,
seller yükselmi , yeller esmi ve eve saldırmı ; ama ev yıkılmamı . Çünkü
kaya üzerine kurulmu tu. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini
kum üzerinde kuran budala adama benzer. Ya mur ya mı , seller yükselmi ,
yeller esmi ve eve yüklenmi . Ve ev çökmü ; çökü ü de korkunç olmu ."
sa burada sözlerini, yani Kutsal Kitap'
ı bilerek konu uyordu. Fakat bu, tabii
ki, yeterli de ildir. sa bunları uygulamaya koymaktan bahsediyordu.
Sorunlarımız haliyle olacak, fakat onlara sa'
nın yakla ımıyla yakla ırsak,
vaatleri bizlerde gerçekle ecektir.
lkönce, Kutsal Kitap'a dayanarak sorunları nasıl çözmeyi biliyor
musunuz?
Ni anlanmadan önceki durumda olan bu çift her problemi haliyle
önceden göremez. Fakat Kutsal Kitap'
ın hayatın önemli olan u konularında
- sadakat, ileti im, birbirini affetme, denemelere dayanma, cinsel ili ki,
çocuk yeti tirme, finans konuları vb. - pratikte onlara nasıl seslendi ini
biliyor musunuz?
Kutsal Kitap bu konulardan bahsediyor! Kutsal Kitap'
ın nelerden
bahsetti ini bilmeli ve daha fazlasını ö renmeye istekli olmalısınız.
On be yıllık evli olan inanlı bir çift çok ciddi evlilik sorunları oldu u
için ruhsal danı ma için geldiler. Birkaç seanstan sonra, bayan çok saf bir
ekilde Kutsal Kitap'
ın kocasına hayatında öncelik vermesi gerekti ini
ö retti ini bilmedi ini itiraf etti. Birçok senenin verdi i acı, yalnızlık ve
yanlı anlama, e er evliliklerine Rabbin yolunda ba lasalardı, bu sorunlar
engellenebilirdi.
kincisi, Kutsal Kitap'ın dediklerini uyguluyor musunuz?
Bu sizi teori çemberinden çıkarıp gerçekten ne yaptı ınızı görmenizi
sa lar. Problemleri genelde ele alırken nasıl bir yol izlersiniz? Problemleri
Kutsal Kitap'
a göre çözmemem birçok ekilde belli olur. nsanlarla alay
eden biri misiniz? nsanları yönetmeye çalı an biri misiniz? Problemlerden
kaçan biri misiniz? Planları akı ına bırakarak unutmaya çalı an biri misiniz?
Her eyi hafiften alırken normal görünmeye mi çalı an birisiniz? Kızgınlık
biriktiren biri misiniz? Somurtkan biri misiniz? Ba kalarını suçlayan ve
özür yaratarak sorunu di er ki ilere veya durumlara atan biri misiniz?
7

http://www.hristiyan.org

8

Kutsal Kitap yanlı oldu unu belirtti i eyleri tekrarlayan biri misiniz?
Yoksa temel olarak problem çözme becerisini ö rendiniz mi?
Sorunları ortaya çıkarıp bunlardan bahseder misiniz? Yardım için Mesih'
e
gider misiniz? Zaman alarak yapılması do ru olan eyler hakkında dü ünür
müsünüz? Kar ıdaki ki i ne yaparsa yapsın, kendinizden dolayı af diliyor
musunuz? Affetmeye çalı ıyor musunuz? Birlikte dua ediyor musunuz?
Affettikten sonra olanları unutup tekrardan birbirinize sevgi gösteriyor
musunuz? Sorunların olu masını engellemek için ileti im hattını açık
tutuyor musunuz? Evlilikteki bereketleri ya ayabilmek için problemleri
çözme, dürüst olma ve güvenme becerilerine ihtiyacınız var.
Üçüncüsü, nerede de i meniz ve daha bilge bir ki i olarak
büyümeniz gerekiyor?
E er problemlerinizi geçmi te Kutsal Kitap'
a göre çözmemi seniz, bu
arkada lı ı sona erdirmeniz anlamına gelmez. Bunun anlamı, çok dikkatli
olmanız gerekti idir ve birlikte ni anlılık öncesi ruhsal danı mayla problemi
oldu unuz yerleri görmeye çalı malısınız demektir.
Biz bu konuda çok ciddiyiz. Hayatınızda günahın tekrarı var mı?
Birbirinizi cinsel olarak ayartıyor musunuz? Birbirinize kar ı ele tirici ya da
söz veya fiziksel olarak sert mi davranıyorsunuz? Yalan söyler misiniz?
Yüzünüze maske takarak geçmi teki veya ya adı ınız sorunları saldırıyor
musunuz? Paranızı çarçur eder misiniz? Anne ve babanıza kar ı içinizde
acılık var mı? A ırı korkularınız var mı? Kısacası, günahlarınızla ba a çıkıp
ba kalarının size kar ı olan günah sorununu çözdünüz mü?
Kendinizle ve müstakbel e inizle açık olun ve bu hayatınızdaki
alanlara sa Mesih'
in af ve merhameti ı ı ında yakla ın. Böylelikle bu
alanlarda büyürsünüz. E er büyüme olmayıp problemler çözülmemi olarak
sizde veya kar ı tarafta devam ediyorsa, o zaman evlenmemelisiniz. Biz
mükemmel olmaktan bahsetmiyoruz - öyle olsaydı, kim evlenebilirdi ki?! fakat anlamlı, do ru yolda ilerlemeden bahsediyoruz.
Neden bu konularla bu kadar ilgileniyoruz?
Sorunlu alanlar evlenince ortadan kaybolmaz. Fakat sorunlar büyürler
ve bunların acı dolu olan sonuçları ço alırlar. Örnek olarak, öfke problemi
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olan bekar biri, zaman zaman arkada larına kar ı can sıkıcı ve rahatsız edici
olabilir. Fakat bu ki i e ine ve çocuklarına kar ı korkutucu ve tehlikeli olur.
E er öfke sorunu ni anlılıktan önce halledilirse, acı ve kalp kırıklıkları
nın istekleri olmadı ını ö renen, dürüst
giderilmi olur. steklerinin Tanrı'
olmayı ö renen, günahlarını kabullenen ve özdenetimi artan biri
evlenilebilecek bir koca haline gelir.
u ana kadar karanlık tarafa baktık. Fakat do ru bir ekilde verilen
a
"evet" cevabı güzel bir tarafı sergiler u soruya: "sorunları Kutsal Kitap'
göre çözer misiniz?"
Olumlu davranı lar evlendi inde devam ederler. Aranızda bazı küçük
engellerle kar ıla tı ında do rulukla, anlayı la, yumu ak huylulukla, sabırla
davranırsanız, aranızdaki güvence artar; böylece Tanrı'
nın Ruhu'
nun
meyvelerinin hayatınızda devamını umabilirsiniz.
Mesih inanlısının olgunlu unun artmasında etken olan de er iki
olguya de inmemiz gerekiyor. Birincisi, dua Tanrı'
ya olan ba lılı ın en
derin ifadesidir. Her ikinizin birlikte ve ayrı ayrı dua hayatı nasıldır? Dua
edilmiyor mu? O zaman ba lılık yoktur, bencilce edilen dualar mı? Tanrı bu
durumda hizmetkar gibi görüyorsunuz. Gerçek dua nasıl mıdır? "Ne mutlu
ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenli i olanlardır." (Matta 5:3).
Birlikte Tanrı'
nın yüzünü aramayı ö rendiniz mi? Tanrı'
ya krallı ının
hayatınızın merkezinde yer almasını istediniz mi? Evlilikle sonuçlansın
veya sonuçlanmasın, Tanrı'
dan bu ili kiyi bereketlemesini isteyin. Tanrı'
dan
evlenip evlenmemeye karar verme konusunda bilgelik ve lütuf vermesini
isteyin.
Di er önemli bir nokta ise, bekar ki ilerin cinsel ahlakıdır. Çıkan
çiftler genelde birbirlerine kar ı cinsel günah i lerler. "Günah i lemeden
nereye kadar ileri gidebiliriz?" sorusu sık sık sorulur, fakat verilecek cevap
hiç de zor de ildir. Kendi kız ya da erkek karde inize gösterebilece iniz
sevgi ifadesi nelerdir? Tanrı'
nın gözünde erkekler ve kadınlar arasında iki
temel sevgi ili kisi vardır. Genelde kar ı cinstekilerin hepsi "aileniz" olarak
algılanmalı ve ailedeki gibi sevilmelidir; yani cinsel anlamda sevilmelidir.
Sadece bir ki i kocanız ya da karınız di er kategori olan "e " durumdadır.
Tanrı, bu ki iyle sizi normal olan tek-beden ili kisiyle -yani cinsel ili kisevmemizden zevk alır. Hatta buna emreder (Sül. Öz. 5:18)!
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Di er bir tabirle, e iniz haricinde olan bütün bayanlar; anne,
büyükanne, kız karde , kız evlat durumundadır. Her eyden önce kız
arkada ınız veya ni anlınız, "kız karde " durumunda olup onlara öyle
davranmalıdır. Kocanız haricindeki her erkek; baba, büyükbaba, erkek
karde , erkek evlat konumundadır. Erkek arkada ınız veya ni anlınız
evlenene kadar sizin "erkek karde inizdir. Bu tür herhangi bir ailevi ili kiye
cinselli in girmesi sevginin çi nenmesi demektir.
"Günah i lemeden nereye kadar ileri gidebiliriz?" sorusunu sormak
aslında yanlı tır. Bunun yerine u soruyu görmelisiniz: "Birbirimizi nasıl
onurlandırır, saygı gösterir ve her ikimizin de saflı ını destekleyebiliriz;
öyle ki, birbirimizi günaha te vik etmeyiz?" Evlenmeden önce birbirinizi bu
alanlarda sevebilirsiniz, sevgi dolu olan evlilikte birbirine güvenilen cinsel
ili ki güçlü olur ve evlilikte zaman zaman gerçekle en, birbirinden uzak
kalmalara hazır olursunuz.
Hiç kimsenin sorunsuz evlili i yoktur. Fakat Kutsal Kitap'
a dayanarak
problemleri çözen bir çiftin hayatlarında sa Mesih'
in aktif oldu u
güvencesi vardır. O'
nun sesine hayatın asıl meselelerinde kulak
verdiklerinde, Tanrı'
nın merhametiyle birbirine olan ba lılıkları sürmesinde
gerekli olan ihtiyaçlarının sa landı ını ve problemlerin çözülmesinde
O'
ndan yardım aldıklarını bilirler.
Tartı ma Konuları:
1. Geçmi te ya adı ınız üç problemi veya anla mazlıkları listeleyin.
Bunlarla nasıl ba a çıktı ınızı tartı ın.
2. u an kar ıla tı ınız üç problemi listeleyin ve bunları Kutsal Kitap'
a
dayalı olarak nasıl çözmeyi dü ündü ünüzü tartı ın.
3. Beraber Gal. 5:13-6:10 arasındaki ayetleri çalısın. Hayatlarınızın hangi
alanlarında günah e ilimlerini görüyorsunuz? Nerede sevgi buluyorsunuz?
4. Dua ya amınızı ve Rable geçirdi iniz zamanı konu un. Tek ba ına
oldu unuzda bu alanlar nasıldır? Beraber oldu unuzda bu alanlar nasıldır?
5. Cinsel olarak birbirinize nasıl davrandı ınızı tartı ın. 1. Tim. 5:1-2'
yi
okuyun ve evlilik dı ı olan ili kiler için ailevi terimler kullandı ına dikkat
edin. Özellikle bekar bilgi olan Timoteyus'
a genç bayanları "kız karde in
gibi, saflık içinde" davranmaya te vik edildi ine dikkat edin. Birbirinizden
af dileyerek aranızdaki sınırları arzu yerine sevgiyle yeniden çizmeniz
gerekiyor mu?
10
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3. Ya amda aynı hedefe do ru mu ilerliyorsunuz?
Kutsal Kitap evlilikten bahsederken, dört kez "ayrılıp yapı maktan"
söz eder. Burada ayrılmak kelimesi artık anne ve babanızın ve bekar ya am
tarafından yönlendirilmeye ba lı olmadı ınız anlamına gelir. Yapı ma
kavramı ise e inizle aynı yöne do ru ilerledi iniz anlamına gelir.
Do al olarak, hiçbir zaman tam bir anla ma ve aynı ekilde dü ünme
olamaz. Sonuçta kendinizle evlenmiyor olup sizi tamamlayan biriyle
evleniyorsunuz! Burada "uyum" kavramının ikinci anlamı konusunda
tartı mıyoruz, her ikinizde yerlerinizi bırakıp aynı mayanın parçaları
oldunuz. ki farklı ki i harika bir evlilik ya ayabilir. Fakat bir adamın ve
kadının anla ması gereken temel ilkeler vardır; öyle ki, sonuçta birbirlerine
yapı abilsinler.
Bu sizin benzer taraflarınız ve farklılıklarınızın gerçekçi bir analizini
yapmaya ve bunun sonucunda gelecek için gerçekçi kararlar vermeye ve
planlar yapmaya yönlendirir. sa, kararlarımızın sonuçlarına katlanmamız
gerekti ini belirtir (Luka 14:28-29). Evlenmeyi dü ünen bir çift, "ayrılıp
yapı ma" sorularını kendilerine sormalıdırlar. Her iki soruyu da gerçekçi ve
objektif olarak incelemelidirler.
Ayrılık Soruları:
Anne babanızla duygusal bir ayrılı a istekli misiniz?
Bunu yapamama öyle bir probleme yol açar. Koca, her gün eve
karısına gitmeden önce annesini ziyaret eder; anne ve babasının
ele tirilerine kar ı savunmayı; kadın bütün tatillerin anne ve babasıyla
birlikte olması gerekti inde ısrar eder; kadın "eve, annesine" ziyarete gider.
Bu ziyaretler telefonla veya fiziksel olarak yapılır. Bunlar kar ıla ılan
zorlukların ilk i aretleridir. Anne ve babanızdan ayrılmak demek, yeni bir
aile birimi kurmak demektir.
Maddi açıdan ayrılmaya istekli misiniz? Kendi kendine bakabilme
sorumlulu u ve masrafları üstlenmeye hazır mısınız?
Arkada larınızdan ve bekar ya amdan ayrılmaya hazır mısınız? Koca,
11
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haftada üç gece arkada larıyla dı arı çıkamaz. Kadın en iyi arkada ını bütün
duygusal ve ruhsal tatmin kayna ı yapamaz.
saatlerinizde de i iklik yapmaya hazır mısınız? Kariyerin ki ileri
yönlendirdi i bir dünyada e inizin i inizden önce geldi ini anlıyor
musunuz? Ayrıca e inizi, i iniz ya da okulunuz için ihmal edemezsiniz.
Bekar ki inin yapmak zorunda oldu u ba ımsız kararlardan, kendi
kafalarına göre ya amaktan, istedi i gibi gidip gelmekten ve seçtikleri gibi
yalnızlık derecesinden, bunların hepsinden vazgeçmeye istekli misiniz?
Burada "ayrılma" seçimi, ba ka biriyle "bir beden" olmayı seçmektir.
Ya amınızı açı a sunuyorsunuz. Ortak kararlar alıyorsunuz. 1.Korintliler 7.
bölümün de ö retti i gibi verilen bir bedel var ve bu da bireysel özgürlü ün
kaybolmasıdır. Bunu yerine, yakınlık ve evlilik ortaklı ı alıyor.
Haliyle zor olan bu soruların her biri dengeli olarak ele alınmalıdır.
Her soruda "ayrılma" kavramını kesinkes anlamına getirmek istemiyoruz.
Bunun yerine, temelden önceliklerinizi de erlerinizi ve ba lılıklarınızı
e iniz merkez olarak gözden geçirmeniz gerekir. Anne ve babanızı do al
olarak seveceksiniz; onlar size uygun bir ekilde yardım edebilirler,
arkada larınızı göz ardı etmeyeceksiniz, i e gideceksiniz, bir birey olarak
kalacaksınız. Fakat bunların her birinde hayatınızda yeniden tanımlanmaları
gerekiyor.
Yapı ma Soruları:
Ya amınızda nereye gidiyorsunuz? Arma anlarınız ve hizmet ilgi
alanlarınız nelerdir? Ya amınızda Rabbe hizmet etmek için neler
yapıyorsunuz? Sevinçle yan yana yürüyebilir misiniz? Nasıl bir i iniz var
veya neler yapabilirsiniz?
Temelde ya am tarzınız nasıldır? saatleriniz ve alı kanlıklarınız
nelerdir? Bo zamanlarınızı ve e lence vakitlerinizi nasıl de erlendirirsiniz?
Cumartesi günlerini nasıl geçirirsiniz? Ne zaman uyur ve uyanırsınız? Ne
kadar TV seyredersiniz - haftada bir saat veya her gece dört saat mi? Ne tür
yemek yersiniz - sa lık delisi veya abur cubur yiyen biri misiniz? Rabbin
gününü nasıl de erlendireceksiniz (Bu zaman Tanrıyla geçirece iniz
hayatınızın yedide biridir.)? Birlikte yapmaktan ho landı ınız eyler
nelerdir?
12
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Ne tür finansal ve maddi beklentileriniz var? Parayı nasıl
kullanıyorsunuz? Paranızın yüzde kaçını Rabbe veriyorsunuz? Ne tür bir
mahallede ya ıyorsunuz - ehir merkezi veya ehir dı ı bir evde mi? Co rafi
konumunuz nasıldır - Uganda, Vermont veya New York'
ta mı ya ıyorsunuz?
Ne derece ve ne tür kilise faaliyetlerine katılmayı arzuluyorsunuz?
Haftada bir sefer mi, yoksa haftada dört gece mi kilise faaliyetlerine
katılmayı dü ünüyorsunuz? Tanrı'
yla ne kadar zaman harcıyorsunuz?
Her ikiniz de teoloji konusunda anla ıyor musunuz? Kutsal Kitap'
ın
yetkisi, Calvinizm, karizmatik hareket, vaftiz, dünyanın sonu, vb.
konularındaki görü leriniz nelerdir?
Erke in ve kadının, karı ve kocanın rolleri hakkında görü ve
yakla ımınız nasıldır? Karı ve kocanın çalı masını mı istersiniz? Kararlar
nasıl verilmelidir?
Kaç çocuk istersiniz? Hiç mi? ki tane mi? Yoksa çok daha fazla mı?
Sizce çocuklar nasıl sevilmeli ve kollanmalıdır? Nasıl terbiye
edilmelidirler? "Disipline edilmesi gereken" kabahatler nelerdir? Size göre
kim çocuklarla ne yapabilir?
Anne ve babanızı ne kadar sık ziyaret edeceksiniz? Bo zaman ve
tatillerinizi nerede geçireceksiniz? Her ikinizin haricinde arkada larınızla ne
kadar zaman harcayacaksınız?
Buna benzer soruların evlili e hazırlanan çiftlerin kendilerine
sormaları gerekti ine inanıyoruz. Belki de ba ka sorular aklınıza gelebilir.
Tekrardan bahsetmek istiyorum: Ya amlarınızda aynı yöne do ru mu
ilerliyorsunuz? Bazen genç bir çiftin buna benzer eyleri ciddi olarak
sorması zordur. öyle demek kolaydır: "Tamam, tamam, aynı yönde
ilerliyoruz, her ey yolunda gidecek." Fakat u an ilerledi iniz yön,
gelece inizin habercisidir.
Oturup kendinize iyi ve gerçekçi ekilde bir bakın. Ya amınızda veya
di er ki ilerle çözülmemi , size uyarı ı ı ı verir gibi görünen, bazı
sorunlarınız var mı? Bu soruları umursamama denemesine kar ı dikkatli
13
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olun. Di er yandan, her ikinizin de aynı yöne do ru ilerledi ini gösteren
iyiye do ru olan belirtiler var mı? E er cevabınız olumluysa, bu iyiye
i arettir. Evlilik sözü, her ikiniz de kendisine emin bir ekilde hayatlarınızın
sonunda dek verilecek olan "ayrılma" ve birbirine "yapı ma" kararı sevinç
içinde verilebilir.
Tartı ma Konusu:
Bu sorular hakkında tartı ın.
4. Sizi iyi tanıyanlar ili kiniz hakkında ne dü ünüyorlar?
Ba kalarının bizi gördü ü kadar genelde kendimizi iyi göremiyoruz.
Bazen o kadar kör oluyoruz ki, bütün resmi açıkça göremiyoruz.
Kararlarımızı ba kaları yerine bizim almamıza ra men, Kutsal Kitap
açıkça bilgelik için kendimize güvenmememiz gerekti ini belirtir. Bunu
Süleyman’ın Özdeyi leri 15:22 öyle belirtir: "Kar ılıklı danı ılmazsa
tasarılar bo a çıkar. Danı manların çoklu uyla ba arıya ula ılır." Romalılar
15:14 Tanrı hakkında bilgimizin arttıkça ba kalarına, "ö üt verebilecek
derecede yetkin" olabilece imizi belirtir.
Ba kalarının ö ütlerine ihtiyacımızın olmasına ra men, son kararı
yine de kendimiz vermek zorunda olmamıza kar ın, burada dengeyi bulmak
kolay de ildir. Bu konuda üç farklı insan tipi oldu unu görüyoruz.
Birinci tip, çok fazla ba ımsız olan ve ba kalarından fikir veya ö üt
almayı reddeden "yanız kovboy" tipini görüyoruz. Bu ki iler, "ben kendi
kararımı yalnız kendim veririm" derler.
kinci tip, ba kalarına "di erlerinin fikrine köle" olan, kendisi için
kararları onların vermesini bekleyen ki iyi görüyoruz. Böyle biri
di erlerinin farklı farklı olan fikirlerinden etkilenerek kararlar vermek
korkarlar.
Üçüncü tip ise, "Kutsal Kitap'
a göre özgür" insan olup verilen
ö ütleri iyi ekilde kullanırlar. Son kararın kendilerine ait oldu unun
bilincinde oldu unu bilmelerine ra men, kendilerinin limitli ve hata
14
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yapabilecek olduklarını kabul etmi lerdir. Mesih'
e ve ba kalarına ihtiyaçları
olduklarını bilirler. Bu yüzden, böylece bir karar verebilmek için özgür bir
ekilde herhangi birine ve herkese akıl danı ırlar.
Kime akıl danı malıyım?
lkönce sizi tanıyan insanlardan ba layın. Sizi tanıyan ve sizin
müstakbel e inizi birlikte görmü olan ki iler yardım edici ekilde gözlemde
bulunabilirler.
kincisi, evlili in yürümesi için neler gerekli oldu unun bunu
bilenlere sorun. Dü üncelerine ve bilgeliklerine saygı duydu unuz,
tecrübesi olan, sizden "daha ya lı ve bilge" ki ileri seçin. Hatta inanlı
olmayan anne ve babanız, akrabalarınız, aile dostlarınız, okul arkada ınız, i
arkada ınız veya patronunuzun ciddi bir ekilde göze alınabilecek
gözlemleri olabilir.
Üçüncüsü, Mesih inancına göre evlili e bakmanıza yardım edecek
ki ilere sorun. Evlilikte nelerin gerçekle ti ini Kutsal Kitap'
a göre
anlamanız için pastorünüze, kilisenizden bir ya lıya, tapınma liderine ve
bilgeli inanlı arkada larınıza sorun. Resmi olsun olmasın, özellikle
ni anlılık öncesi alınan Kutsal Kitap'
a göre olan ruhsal ö ütler çok ama çok
önemlidir.
Dördüncüsü, anne ve babanıza sorun. Onlar sizi tanıyor. Sizden daha
uzun ya adılar. Hayatınızda olup bitenler hakkında sizin için kaygılanırlar.
Anne ve babanızla konu ma konusunda bir söz daha söylemeliyiz.
Birçok genç yeti kinin anne ve babasıyla olan ili kisi sorunludur. Belki de
çocuklukta veya gençken onların ö üt veya fikirlerini umursamama veya
onları küçük görmeye ba ladınız. Veya onlardan biri veya her ikisi size kar ı
ele tiriyle, sizi döverek, bo anmayla veya di er Tanrısızca davranı larla size
kar ı günah i lediler, Bunun sonucunda, onlarla sizin arasında bir uzaklık
olu tu. Hayatınızın bu evlenmeye yakın olan a amasında, onlarla bu yaraları
iyile tirmek için elinizde mükemmel bir fırsat var. imdi onlarla derinden
konu maya çalı ma, onların fikirlerini dinleme, onlara saygı gösterme ve
onları ciddiye alma zamanıdır.
Geçmi inizde çözülmemi olan sorunların üstesinden gelirseniz,
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evlili inize "duygusal yükleri" getirmezsiniz. Ailenizle barı manız e inizin
ailenize girmesini kolayla tırır. Böylece e iniz geçmi inizden kaynaklanan
gerilim ve zorluklarla u ra maz.
Bazı durumlarda barı mak mümkün olamayabilir, fakat bu durum
içtenlikle edilen dua ve samimi konu mayla kolayla tırılabilir. Genellikle bu
durumun zıttını görürüz. Anne, baba ve çocuk arasında yeni bir yeti kinden
yeti kine olan bir yakınlık do ar. Her iki taraftaki güvensizlik duvarları ve
acılar, yeni sevgi ve anlayı la erir gider. Evlilik "geline bir hediye" haline
gelerek sevinç getirir. Anne ve babanıza alçakgönüllülükle gidin. Tanrı'
nın
çocukları için birçok çe it arma anı vardır ve "nesil bo lu u"nu iyile tirmek
bunlardan biridir.
Aldı ınız ö ütleri nasıl de erlendirirsiniz? Alabilece iniz en iyi
ö ütler direkt olarak nasihat olarak gelmeyip, durumu anlamanızı sa layıp
açıklık getirir. Gördüklerinizi, çekincelerinizi, ve amaçlarınızı anlamanızı
sa lar. Ba kalarına akıl danı ma Gallup anketi gibi de ildir, yani "12
ki iden 7'
si Sue ile evlenmemi söylüyor, öyleyse evleneyim." anlamına
gelmez. Bunun yerine, bilgece karar verebilmek için verece iniz karar için
ba kalarının fikirlerini alabilirsiniz.
Bazen ba kaları uygun olmayan sorular sorabilir ya da itirazda
bulunabilir, ya da evlili in bir an önce gerçekle mesi için size baskı
yapabilir. Size sorulan sorular adilce olmayabilir; fikirler dar görü lü
olabilir; kötü sebeplerden dolayı hızlı veya geriye do ru karar verme baskısı
olabilir. Sizin aynı görü te olmadı ınız ki iler tarafından sorulan sorulara
sizi tatmin edecek ekilde cevap verebilmelisiniz.
Etrafta baya ı kötü görü ler var. u kötü sebeplerden dolayı hızlı
hareket etmeniz istenebilir: "kız çekicidir", "zengin bir adam olacaktır",
"Rab, bana onunla evlenmeni söyledi." Evlenmemeniz için de u kötü
sebepler sunulabilir: "Bekar hayatın sona erecek ve eve ba lanacaksın.",
"Kız senin gibi Litvanyalı de il.", "Bu konuda içim rahat de il." Size
verilen en iyi ö ütleri de erlendirmelisiniz.
Ayrıca iyi ö ütler de vardır. yi ö üt size dikkatli ve duayla kararı
dü ünmeye sevk eder. Evlili in bencilce sebeplerden mi yoksa bir ba kasına
sevginizi vermeyi bildi inizi gösterir. yi ö üt, problem yaratabilecek
alanları anlamanızı sa lar ve sonucun kötü olmaması için bu alanlarda
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yo unla manızı sa lar.
yi bir ö üt, sorunları Kutsal Kitap'
a dayalı olarak çözmeye ve
zorluklarla kar ıla ma konusunda yardım eder. Her ikinizin de aynı yönde
gidip gitmedi ini anlamaya yardım eder. yi bir ö üt, güçlü yanlarınızı ve
Mesih'
in gücünü görmenizi sa layarak, evlili e sevinç ve iyimser olarak
ba lamanıza yardım eder.
"Ahma ın yolu kendi gözünde do rudur, bilge ki iyse ö üde kulak
verir." (Sül. Özd. 12:15). Sizi çok iyi tanıyanlar bu ili ki hakkında ne
dü ünüyorlar? Sizin olgunlu unuz hakkında ne dü ünüyorlar? Planlarınız
ve amaçlarınız hakkındaki görü leri nelerdir? Yardım istemek için çok
gururlu veya çekingen olmayın.
Tartı ma Konusu:
1. Bize kimin verdi i ö ütler yardımcı olur? Bir liste yapın.
2. Bu insanlarla ne zaman bir araya gelebiliriz?
5. Bu ki iyle evlenmek istiyor musunuz? Birbirinizi oldu unuz
gibi kabul etmeye hazır mısınız?
Kutsal Kitap evlilik kararını bizlerin verdi ini belirtir. Kendinize
sormanız gereken en son sorular unlar olmalıdır: "Bu ki iyle evlenmek
istiyor muyum?" ve "Bu ki i benimle evlenmek istiyor mu?"
nsanlar bazen bu gibi soruların ruhsal olmadı ını, Tanrı'
nın mucizevi
ve mistik bir ekilde evlenip evlenmemizi ve kiminle evlenece imizi
belirtti ine inanırlar. Evlilik ba lı ba ına bir mucizedir! Ayrıca Tanrı halkını
yönlendirir! Fakat bizi bilgelik ve kendi kararlarımızı kendimiz vermekle
yönlendirir. Evlenmek sizin iste inizdir. Evlenirken verilen "Evet" sözünü
verecek olan sizsiniz ve hiçbir "ileti" sizi zorlayamaz veya bu sözleri
söylemeye ikna edemez.
Aynı ekilde, di er ki inin sizin hakkında verece i karara ve bu hakka
saygı duymalısınız. Bizler robot de iliz, birbirimizin veya hatta Kutsal
Ruh'
un bile kuklası de iliz. Bizler imanla ya ayan, sevecen ve ki isel
çobanımız ve Baba'
sı Tanrı olan ki ileriz. Kararlarımızı Kutsal Kitap'
ın
bilgeli ine göre veririz. imdiye kadar sordu umuz sorular sizin en son
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kararı verecek ki i oldu u kanısına göreydi.
Burada ki isel seçim faktörünün üzerine çok varmamızın sebebi, çok
kafası karı mı ve ba kaları tarafından u sözlerle hazır olmadıkları,
evliliklere girmeleri sebebindendir: "Tanrı'
nın u u ki iyle evlenmeni
istedi ini biliyorum." ya da anne ve babanız veya bir ba kası tarafından
baskıyla evlendiniz. Bir de bazı özel i aret olarak evlenip evlenmemelerinin
do rulandı ı konusunda kararsızlıktan felç durumuna gelmi insanları
gördüler. lk dört soruda sadece istedi iniz için evlenmeye acele etmemeniz
içindi. Fakat bir an "istiyor muyum?" sorusunu sormanızın zamanı gelir.
1. Kor. 7:25-40 ayetleri detaylı olarak ki inin evlenmeye nasıl karar
vermesi gerekti ini açıklayan bir kutsal yazıdır. öyle yazılar bulunur: "...
istedi ini yapsın, günah i lemi olmaz; evlensin." (ayet 36), "Ama
zorunluluk altında bulunmayan, yüre i kararlı, istedi ini yapabilecek
durumdaki ki i, ni anlısıyla evlenmemeye yüre inde karar vermi se, iyi
eder." (ayet 37), "Kadın, kocası ya adıkça kocasına ba lıdır. Kocası ölürse,
diledi i kimseyle evlenmekte özgürdür; yeter ki, o ki i Rabbe ait biri olsun."
(ayet 39)
Bundan daha açık ne olabilir? Tanrı bir karar vermenizi istiyor ve
Tanrı sizi bereketleyece ini vaat ediyor ve kararınıza göre iste ini
hayatınızda uygulayacaktır.
lk dört soru üzerinde zaman harcayan ve bütün sürecin "iyi hızda
gitti i" çiftleri gördük. Fakat be inci soruya gelince, tek ba ına, uzun ince
dü üncelerden sonra biri, " u an gerçekten evlenmek istemiyorum." dedi. u
ana kadar sürecin iyi gitmesinin sebebi ise, "Annem gerçekten evlenmemi
istiyor." veya "Erkek arkada ım bunun do ru oldu u konusunda beni ikna
etti." ya da "Birlikte olduk ve imdiden evlenmi iz gibi kendimi suçlu ve
mecbur hissettim." veya "Herkes çok yakı tı ımızı ve birbirimiz için
yaratıldı ımızı söylüyor; fakat..." veya "Bu ansı elimden kaçırırsam, elime
tekrar bir fırsat geçmeyece ine korkuyorum." örneklerindeki gibidir.
Korku, suçluluk duygusu, sosyal baskı veya yerinde olmayan kader
inancı, evlenmek için bir sebep olamaz. Yüre inizde olan endi eleri
yüzüstüne çıkarmalısınız. Bazen bu endi eler giderilebilir ve böylece bütün
kalbinizden "evet" sözünü söyleyebilirsiniz. Bazen bu endi eler "hayır"
diyebilmek için vardır. u ana "hayır" demek, yirmi yıllık evlilikten sonra
18
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öyle demekten çok daha iyidir: "Evlenirken içimde gizli üpheler vardı ve
senelerdir pi man olarak ya adım."
Gizli üpheleri korumak yerine, içtenlikle "evet" demeyi
istemelisiniz. sa öyle diyor: " '
Evet'
iniz evet, '
hayır'
ınız hayır olsun."
(Matta 5:37)
Evlenip evlenmemeye karar verme a aması, ni anlanmadan önce
olmalıdır. Biz bu be soruyu ni anlılık öncesinde ve arkada olan bir erkek
ve kadının ruhsal danı ması ve evlili i dü ünmeleri üzerine yazdık.
Kültürümüzde sık sık ni anlılık, "daha karar vermedim" der gibi, bir deneme
süreci olarak görülür.
Ni anlılık evlendi iniz veya artık geri dönülmeyen bir safha demek
de ildir. Fakat ni anlılı ı bir deneme süreci olarak görmek saçmadır. Birçok
çift e er içtenlikle bu soruları kendilerine sorsalardı, atılmı ni anlılık
utancından uzak olurlardı. Ni anlılık sürecinde bu sürecin büyüyen bir
sevinç ve içtenlikle dört gözle beklenen bir ey olması için birlikte karar
vermeli ve bu kararları verirken planları yapmalısınız.
Sadece üpheler su üzerine çıkarılmamalıdır. "Fantastik bir kadın"a
de il de bir insana "evet" diyorsunuz veya "umarım öyle bir adam olur"
beklentisi de olmamalıdır. Kendinize, "Bu ki iyi oldu u gibi kabul etmeye
hazır mıyım? Bu ki iyle evlenmek istiyor muyum?" diye sorun. Evlili e
gizli planlarla yakla mayın, evlendi inizde di er ki iyi de i tirece inizi
ummayın. Zayıflıklarının yanında güçlü yanları, günahlarının yanında
arma anları olan gerçek bir ki iye mi "evet" diyorsunuz?
"Evet" demek özgür kılar ve bunda samimiyiz. Bu yüzden, zaman alıp
kalbinizi aramanızı ve Rabbe dua etmemizi yürekten istiyoruz. "Rab'
de her
zaman sevinin.... Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'
ya
dua edip yalvararak ükranla bildirin." (Filipililer 4:4, 6). Bu zamanı
Rab'
den zevk almak için kullanın. Güdülerinizi temizleyin ve Rabbi
hayatınızda ilk safhaya koyun. O'
nun önünde sessiz kalarak, O'
ndan bilgelik
dileyiniz. Yüre inizi O'
na dökün. O'
nun bereketlerini isteyin.
Belki de normal olan zamanınızın yanında oruç tutup özellikle bu
konuda dua etmek için gün ayırın. Dü ünün. Kendinize sorular sorun.
Kararınızın anlamı hakkında derinden dü ünün.
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Rabbin çocuklarına olan iyili i temelinde, O'
na güvenerek kararınızı
verin. " '
Çünkü sizin için dü ündü üm tasarıları biliyorum'diyor RAB."
(Yeremya 29:11)
Sonuç
Evlilik Tanrı'
nın insanlılı a olan en büyük arma anlarındır biridir.
Gelin ve damat arasındaki birlik, sevincin en büyük örneklerinden biridir.
Tanrı'
dan bir ço unuzun bu tecrübeyi ya aması için duacıyız.
Bu sorular üzerinde derin dü ünmeniz ve bunlar üzerinde
konu manız, sizin için çok yararlı geçen bir zaman olacaktır. Bu
tamamlanacak olan bir "alı veri listesi"nden daha da ötedir. Bu di er ki iyi
daha da tanıyarak, ona kar ı olan sevginizin büyümesine yardımcı olacaktır.
Böyle yapmakla gelecekteki huzurunuz için zaman biriktirmi oluyorsunuz.
Kutsal Kitap öyle diyor: "Bedeni e itmenin biraz yararı var; ama imdiki
ve gelecek ya amın vaadini içeren Tanrı yolunda yürümek her yönden
yararlıdır." (1. Tim. 4:8) Her bir soru "tanrısallıkta" büyümenize, buna göre
dü ünmenize ve becerikli bir ekilde ya amanıza yardımcı olur. Böylece
dü üncelerinizin merkezinde, size e iniz olması için Biricik O lu'
nu vermi
olan, ya ayan Tanrı'
yla evlenme konusunu dü üneceksiniz.
Bir gün ölüm sizi e inizden ayıracak. Fakat buna hazır olacaksınız.
Gelecekteki ya am için hazırlanacaksınız. Esenli iniz sa lam bir ekilde
gelecek hayat için olacak. E er Mesih, u an ya amınızın ve evlili inizin
merkeziyse, sonra evlilik ya am amacınız olmayacaktır. Zorluklarda, hatta
ölümde bile, umut, kuvvet ve teselli kayna ınız olacaktır.
Kendi e inizden daha fazla ba ka birini sevebilece inizi
dü ünebiliyor musunuz? sa öyle dedi: "Biri bana gelip de babasını,
annesini, karısını, çocuklarını, karde lerini, hatta kendi canını bile gözden
çıkarmazsa, ö rencim olamaz." (Luka 14:26)
Belki de bu evlenip evlenmemeye karar vermeniz için ilginç bir
yoldur! Fakat sa'
ya kulak verin. sa, gelinini akıl ermeyecek derinlikte ve
yo unlukta seviyor (bkz. Efes. 5:2, 25 ve Esin. 19:6-9). sa'
nın bir ö rencisi,
aynı ekilde sevmeyi ö renen biridir. E er sa Mesih'
i e inizden daha fazla
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seviyorsanız, e inizi güçle ve derin bir ekilde sevmeyi ö reneceksiniz. Bu
kutsal yazı gerçe inin harika olan bulmacalarından biridir. E er e inizi
sever ve onu her eyden çok isterseniz, bencil, korku dolu, acılık dolu ve
yı her eyden daha çok
gerçeklerden uzak biri olacaksınız. E er sa'
severseniz, e inizi gerçekten sevmi ve onunla sevinir olacaksınız.
Evlenmeye layık biri olacaksınız! Ve bu, her eyden sonra, soruların en
nın
büyü üdür. Ba kalarına sevinç kayna ı olmak ister misiniz? sa'
yardımıyla - EVET!
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