
Ailede Çocuk için İman Eğitimi | 1  

Evlilik İlişkisi 
 

Tanrı başlangıçta ilk erkek ve kadını yarattığında evlilik kurumunu da uygulamaya koydu 

(Yaratılış 2:24). Evlilik insan ya da kurumlar tarafından ortaya çıkarılan bir ilişki değil, bizim 

iyiliğimiz için Tanrı tarafından verilen bir ilişkidir. Bir erkek ve bir kadının kendi istekleriyle 

Tanrı’nın huzurunda, yaşam boyu sürdürmek üzere girdikleri beraberliktir. Tanrı evlilik ilişkisi 

ile ilgili kalıcı kuralları ve ilkeleri Kendi Sözünden net bir şekilde verir. 

 

1. Tanrı evlilik kurumunu niçin başlattı? 
 

Evlilik 3 ayrı ihtiyacı karşılar: 

Arkadaşlık, refakat; başlıca nedeni budur (Yaratılış 2:18). Tanrı evlilik kurumunu, eşlerin 

bu yakın ilişki içinde birbirlerine tamamlaması ve böylece yalnızlıklarına çare bulması için 

sağladı. 

İstikrar, tutarlılık; Evlilik, toplumda istikrar ve tutarlılık sağlanması için şarttır. Evli bir 

çift toplumun en küçük birimidir. Çift çocuklarına, kiliseye ve topluma istikrar sağlar. 

Toplumdaki en güçlü ilişki evliliktir. 

Çoğalma; evlilik aracılığıyla istikrarlı ve kalıcı evler kurulur. Çocuklar uyumlu ilişkilerin 

olduğu güven dolu bir ortamda dünyaya gelir ve bu sayede toplum Tanrı’nın istediği şekilde 

dünyayı ‘doldurur’.  

 

2. Hristiyanlar evliliğe nasıl hazırlanmalıdır? 
 

   Evlilik yaşam boyu sürecinden inanlının iyice düşünüp hazırlandığı ve dua ettiği bir konu 

olmalıdır. Hıristiyan gençler sık sık şu soruyu sorarlar: “Benim için doğru olan eşi nasıl 

bulacağım?” Evlilik hakkında Tanrı’nın kusursuz isteğini arzuluyor musunuz? Bırakın sizi Rab 

yönlendirsin. Tanrı Kutsal Kitap’ta imanlı olmayanlarla nişanlanmanın ya da evlenmenin 

Kendi isteği olmadığını net bir şekilde dile getirir (2. Korintliler 6:14). Ayrıca evlenmeyi 

düşünen iki Hristiyan, gelecekleri ve hizmetleri konusunda Tanrı’nın isteğiyle ilgili olarak 

temel itibariyle aynı görüşe sahip olmaları önemlidir. 

 

3. Evlilik dışı cinsel yakınlık kabul edilebilir mi? 
  

Kutsal Kitap evlilik dışı cinsel yakınlığı yasaklar (Yaratılış 2:24, İbraniler 13:4). Tanrı 

erkek ve kadını cinsellik eğilimiyle yarattı ve Sözünde çok net bir şekilde cinsel ilişkinin sadece 

evlilik içinde olabileceğini söyler. Evlilik karşılıklı güven ortamı sağlar. 

    Kutsal Kitap’ta evlilik dışı cinsel ilişki, cinsel ahlaksızlık ve günah olarak anılır ve çok 

sert bir dille eleştirilir (1. Korintliler 6:18, Yasanın Tekrarı 22:25, Yaratılış 39:6-12, Galatyalılar 

5:19-22, Efesliler 5:5). Kutsal kitap aynı zamanda evli çiftleri de -eş haricindeki birisiyle girilen 

ilişki anlamına gelen zinaya karşı uyarır (Mısırdan Çıkış 20:14, Matta 5:28, İbraniler 13:4). 

 

4. Kutsal Kitap boşanmaya izin verir mi? 
  

Kutsal Kitap sadece çok istisna durumlarında boşanmaya izin verir. Ancak her durumda 

boşanma çiftte, her iki tarafın ailesinde ve özelikle çocuklarda derin yaralar açar. 

Kutsal Kitap evlilikten, bir erkekle bir kadın arasında yaşam boyu sürecek olan sürekli bir 

ilişki olarak söz eder (Matta19:6). Bu nedenle ne kilise, ne yasal bir makam, ne bir kişi ya da 
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grup çift arasındaki uyumsuzluk, ilişkisinin kopması, ilk sevginin kaybolması, durumun 

değişmesi gibi hangi sebepten dolayı olursa olsun evliliğin bitmesine izin verme gücüne sahip 

değildir. Evliliği insan değil ölüm sona erdirir. Yeni Antlaşma, imamlara hitap ederken 

boşanmaya izin veren iki ender durumdan söz eder, ancak bu iki durum da isteksiz bir tondadır. 

   İlk istisna: Her iki tarafında imanlı olduğu bir evlilikte (1. Korintliler 7:10-11; Matta 

5:31,32; 19:3-9). İşe ‘fuhuş’ karıştığında boşanmaya izin verilir. Yani cinsel bir günahın söz 

konusu olduğunda (evlilik dışı bir ilişki durumunda) mümkün olur anlamındadır. Fakat 

boşanma asla bir şart değildir. Taraflar tövbe etmeli, bağışlamalı ve tekrar bir araya araya 

gelmeye çaba sarf etmelidir. 

İkinci istisna: Eşi hala imanlı olmayan bir inanlının durumu (1. Korintliler 7:12-16). 

Eğer imanlı olmayan eşiniz sizinle yaşamaya razıysa boşanmayın. Beraberlik, esenlik içinde 

yaşayın. Evliliğiniz yasaldır ve Tanrı tarafından bereketlenmiştir. Yaşamınızdaki tanıklığınız 

sayesinde imanlı olmayan eşinizin Mesih’e gelmesi için büyük bir umut vardır. Eğer imanlı 

olmayan taraf evliliği devam ettirmek istemezse boşanmak zorunda kalabilirsiniz. Sadece 

imanlı olmayan tarafın ısrarı durumunda boşanma olmalıdır. Başka birisi ile evlenmek (ilk iş 

eş ölene kadar) yasaklanmıştır.  

 

5. Kutsal Kitap Evlenme hakkında ne der? 
 

Eğer kişi boşanmışsa, boşandığı eşiyle tekrar evlenmek olasılığını tamamen ortadan 

kaldırmak için bir başkasıyla evlenmekten kaçınılmalıdır (1. Korintliler 7:10,11). 

Eğer eşiniz ölürse tekrar evlenebilirsiniz fakat tabii ki evleneceğiniz kişi de sizin gibi imanlı 

olmalıdır (1. Korintliler 7:39). Boşanan ve ilk eşi ölmeden önce yeniden evlenen kişi zina etmiş 

olur (Matta 19:9). 

 

6. Evliliğiniz sallantıdan geçiyorsa ne yapmalısınız? 
 

Bugünün dünyasında karşımıza çıkan birçok denemeler ve baskı oluşturan unsurlar vardır. 

Aile kurumu saldırıya uğramaktadır ve maalesef bu ciddi sorun sadece imamlı olmayanlar için 

geçerli değildir. Hıristiyanlar da boşanıyor ve evlilik ilişkilerinin yıkama uğradığına tanık 

oluyorlar. Evliliklerinde sorunlarla karşılaşmaya başlayan bir çift ne yapmalıdır? 

 

7. Sorunun varlığını kabullenmek 
 

Evlilikteki sorunlar genellikle aniden ortaya çıkmaz fakat ilişkide görülen yavaş bir 

kötüleşme kendini hissettirir. Sorunlar Hristiyan bir çiftin yapması gerektiği dua etmediğiniz 

zaman ortaya çıkmaya başlar. Her iki taraf da ailedeki sorunlardan dolayı birbirini suçlama 

eğilimindedir. Iletişim yavaş yavaş bozulmaya başlar ve eşler arasında her şey açık açık 

konuşulmaz olur. Birisi diğerinin söylediği ya da ima ettiği bir şeye alınır ve bu konu hiç 

düzelmez. böyle bir durum Hristiyan çiftleri sık sık ya işlerinde ya da inanlı etkinliklerde tatmin 

aramaya yönlendirir. 

Eğer evlilik ilişkinizde böyle şeyler oluyorsa her şey yolundaymış gibi davranmaktan 

vazgeçin, birbirinize karşı dürüst olun. Birbirinizi genel anlamda eleştirmek yerine, ortadaki 

belli sorunlar hakkında konuşun. Farklı düşüncelerinizin ve fikir çatışmalarının uzun bir 

listesini yapın. Aranızdaki sorunları günışığına çıkarın. Sıkıntılarınızı eşinize anlatın ve 

sorunlar hakkında konuşmaya başlayın. Eğer birbirinize karşı dürüst değilseniz aranızda hiçbir 

şey değişmeyecektir. 
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8. Durumu düzeltmek için elinizden gelen her şeyi yapın  
 

Sorunlarınızı inceledikten sonra bunları düzeltmek için adımlar atın, ilk adımı eşinizin 

atmasını beklemeyin. Aradaki çatışmaları çözmek ve evliliğinizi kurtarmak için elinizden gelen 

her şeyi yapma kararını hemen şimdi alın. Beraber bir plan hazırlayın ve yapılması gereken 

değişiklikler için kimin hangi sorumluluğu üstleneceğini karar verin. 

Zaman zaman tespit ettiğiniz sorunlar listesine bakın. Durumu düzeltmek üzere ciddi 

adımlar atıyor musunuz yoksa durum hala aynı mı, kontrol edin. Kendi davranışlarınızın 

değişmesi için dua edin. Başkalarının davranışlarından siz sorumlu değilsiniz ama o kişiye 

yönelik davranış ve tepkilerinizden kendiniz sorumlusunuz. 

 

9. Birbirinizi güçlü ve zayıf yanlarını kabul edin  
 

Siz dahil hiç kimse mükemmel değildir. Eşinizdeki bazı değiştirilemez özellikleri 

kabullenmek durumundasınız. Eşinizin bütün davranışlarını değiştirmeniz mümkün değildir, 

ama kendi davranışlarınızı değiştirebilirsiniz. Birbirinizin yaşamında olumlu yönler bulup 

bunları vurgulayın. Sadece sorunlar üzerinde takılıp kalmayın. Yaşantılarımızda değişmesi ve 

düzeltilmesi gereken birçok şey olmasına rağmen Tanrı bizi olduğumuz gibi sever. Tanrı, 

Hristiyan çiftlere birbirleri için yetkin bir sevgi vermek ister. 

 

10 Tanrı Sözünü yaşamınızın her alanında uygulamaya devam edin  

 

Kutsal Kitap, bugün mutlu bir evlilik için gerekli olan bütün ilkeleri kapsar. Tanrı’nın 

Sözüne güvenin ve itaat edin: kocalar karılarınızı sevin; kadınlar kocalarınıza bağımlı olun; 

çocuklar anne babanıza itaat edin; Tanrı’yı bütün yüreğinizle, canınızla ve gücünüzle sevin; 

diğer insanları da kendiniz gibi sevin. 

Bir Hristiyan çiftin ilişkisi üçgene benzetilebilir. Tanrı en üst köşededir; evlilik yaşantınızın 

Rab’bi ve Efendisi O’dur. Üçgenin alt köşesinden biri erkek diğeri ise kadındır. Karı koca kendi 

günlük yaşantılarında Tanrı’ya yaklaştıkça evlilik ilişkileri içinde de birbirlerine 

yaklaşacaklardır. 

 

 

 

 

 


