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*4–10 Mayıs

Asil Aşk Ezgisi

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: Ezgiler Ezgisi; Yar. 2:7; 1Ko. 7:3–5; Yu.
17:3; 1Yu. 1:9; Rom. 1:24–27; Gal. 5:24.
HATIRLAMA METNI: “Beni yüreğinin üzerine bir mühür gibi,
kolunun üzerine bir mühür gibi yerleştir. Çünkü sevgi ölüm kadar
güçlü, tutku ölüler diyarı kadar katıdır. Alev alev yanar, yakıp bitiren ateş gibi” (Ezgiler Ezgisi 8:6).

H

ayatın mevsimleri içinde en büyüklerinden biri de evliliktir. Tekrar
belirtelim, herkes evlenmez, fakat evlenenler için, evlilik kendine
özgü zorluklarla birlikte özel bereketler de getirir. Bu bereketlerden
biri de harika cinsellik armağanıdır. Doğru zamanda ve doğru yerde, bu
armağan sevginin ne kadar da güçlü bir ifadesi olabilir.
Yaygın inanışın aksine, Kutsal Kitap cinselliğe karşı değildir. Yaratıcı tarafından insanlara verilen bu harika armağanın kötüye kullanılmasına karşıdır.
Aslında, Kutsal Kitap’ın en kısa ve belki de en az okunan kitapçıklarından
biri olan Ezgiler Ezgisi, genç bir gelin olan Şulamlı kız ile Kral Süleyman’ın
kendisi olduğu zannedilen sevgilisi arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır. Kitapçık
insani yakınlığın gizemlerini ve evlilik aşkının hazlarını gözler önüne seriyor.
Ezgiler Ezgisi, sıkça Allah ile Allah’ın halkı ya da Mesih ile kilise arasındaki
ilişkinin simgesi olan bir mecaz olarak değerlendirilse de, öncelikle bir
erkek ile kadın arasındaki gerçek insani ilişkide bulunan sevgiyi konu alan
bir şiirdir.
Bu hafta bu Eski Ahit kitapçığında resmedildiği şekliyle evlilik konusuna
bakacağız.
*11 Mayıs Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

5 Mayıs

Bölünemez Hayat
Aşağıdaki ayetlere göre, Kutsal Kitap’ın insan bedeni üzerindeki
görüşünü nasıl tanımlarsın? Yar. 2:7; Mez. 63:1; 84:2; 1Ko. 6:19, 20;
1Se. 5:23.

Bazı dinlerin inanç sisteminde bedeni ruhun hayatı için sorun olarak
gören bir felsefe olan düalizm vardır. Yani, bedenin kötü, “ruhun” ise iyi
olduğu farz edilir. Ancak Kutsal Yazı’da insan bedeni, cinsellikle ilgili nitelikleri de dâhil olmak üzere, tüm varlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Hayat “beden”
ve “ruh”tur (bkz. Yar. 2:7). Mezmurcu bütün varlığını Allah’a ibadete
vermiştir (Mez. 63:1, 84:2). İnsanın bütünüyle kutsanması, yani Allah’ın
tasarladığı kutsal amaç için ayrılması gerekir.

İnsan bedenine ilişkin, cinsel ilişkiler bağlamında, olumlu bir
görüş Ezgiler Ezgisi’nde yansıtılıyor. Aşağıdaki ayetler bu yaklaşımı
ne şekilde ortaya koyuyor? Ezg. 1:2, 13; 2:6; 5:10–16; 7:1–9.

Bu kutsal metin boyunca insan bedenine hayranlık ifade ediliyor.
Evlilikteki aşkın fiziksel yönleri utanılacak şeyler değildir. Duyguların tüm
kapsamı açık bir şekilde sunuluyor.
Pek çok kültürde genellikle cinsellikle ilgili güçlü tabular mevcuttur. Bu
yüzden evli çiftler özel hayatlarıyla ilgili sağlıklı bir şekilde iletişim kurmakta
zorlanıyorlar. Benzer şekilde, çocuklar da tanrısal değerlerin doğru bilgiyle
harmanlanabileceği bir Hristiyan ailesi ortamında cinsellikle ilgili bilgileri
öğrenme fırsatından mahrum bırakılıyorlar. Kutsal Kitap’ın cinsellikle ilgili
açıklığı, yaşamın bu önemli unsurunun Yaratıcı’nın böylesi harika bir armağanına lâyık bir saygı ve ciddiyetle ele alınabilmesi için, Allah’ın halkını bu
konuyla ilgili daha da rahat olmaya teşvik ediyor.
Cinselliği alçaltıcı, hayvani bir tutku olarak gören ya da asla hakkında konuşulmaması gereken utanç verici bir şeye dönüştüren
kültürel ve ahlâki baskılardan kendimizi nasıl koruyabiliriz?
Kutsal Kitap her iki ucun da yanlış olduğunu bize ne şekilde
gösteriyor?
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PAZARTESI

6 Mayıs

Aşk Ezgisinin Aşkları
Aşkın Ezgiler Ezgisi’nde ifade edilen çeşitli yönlerini açıkla. Ezg. 1:2,
13; 2:10–13, 16; 3:11; 4:1–7; 5:16; 6:6; 7:1–9; 8:6, 7.

Ezgiler Ezgisi arkadaşların nasıl birlikte vakit geçirdiğini, açık bir biçimde
iletişim kurduğunu ve birbirlerini önemsediğini gösteriyor. Ezgiler Ezgisi’nde
iki iyi arkadaş evli bir çift haline geliyorlar. Kadın, kocası için “arkadaşım
budur” (Ezg. 5:16, İngilizce çeviri) diyor. Arkadaş sözcüğü cinsel birliktelik
iması olmayan bir yoldaşlığı ve arkadaşlığı ifade ediyor. Eşi sevgili bir arkadaş
olan kadın veya erkek mutlu olur.
Şiir boyunca, erkek ve dişinin birbirlerinde buldukları fiziksel ve duygusal
haz olan güçlü çekim, samimi iltifatlar ve sevgi dolu jestlerle ifade ediliyor.
Romantik aşktan kaynaklanan doğal ilişkiler, evlilikte eşlerin birbirlerine sıkı
sıkıya bağlanmalarına yardım etmek için Yaratıcı’nın bir armağanıdır. Eşler
ilahî aşkın yüreklerindeki işine açık oldukça, insani aşkları da “saflaşacak
ve arınacak, yüceltilecek ve asilleşecektir”—Ellen G. White, The Adventist
Home, [Adventist Aile], s. 99.
Bu ayetler aynı zamanda aşkla ilgili en yüce düşünceleri ifade ediyor.
Fakat gerçek aşk insan yüreği için doğal değil; Kutsal Ruh’un bir armağanıdır
(Rom. 5:5). Böyle bir aşk karı ve kocayı kalıcı bir birliktelikle bağlar. Bu,
ebeveyn-çocuk ilişkisinde, genç üzerinde güven duygusu inşa etmek için
mutlaka ihtiyaç duyulan adanmış sevgidir. Bu, imanlıları Mesih’in bedeninde birleştiren, kendinden veren sevgidir. Ezgiler Ezgisi bizi eşlerimizle
olan ilişkimizde bu sevgiyi etkin bir güç haline getirmeye çağırıyor.

Bu tür bir yakınlık, kendince, Allah’la olabilecek yakınlığımızı
ne şekilde yansıtabilir? Hangi benzetmeler yapılabilir (örneğin,
zaman ayırmak, kendimizi tamamen adamak, vs.)? Başka hangi
benzerlikler var?
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SALI

7 Mayıs

Sevgi Dolu Bir Bilgi
Birçokları Ezgiler Ezgisi’nde “Aden’e dönüş” teması görmüştür. Her
ne kadar anlatılan çift ilk erkek ve kadın olmasa da, şiir ilk bahçeyi akla
getiriyor. Allah’ın onların “tek beden” (Yar. 2:24, 25) olması tasarısı, ince
mecazlar ve simgeler kullanılarak şiir boyunca ifade ediliyor.

Ezgiler Ezgisi, evli çiftin özel yaşamında karşılıklılık esasına
bağlı kalmayı ne şekilde ifade ediyor? Ezg. 4:7–5:1. Pavlus’un 1.
Korintliler 7:3–5 ayetlerindeki talimatı hangi yönlerden benzer?

Süleyman onu “Benimle gel” (Ezg. 4:8) diyerek çağırıyor. Gelini de karşılık veriyor. Daha sonra kadın Süleyman’ı davet ediyor: “Sevgilim bahçesine
gelsin” (Ezg. 4:16). O da karşılık veriyor (Ezg. 5:1). Kutsal Kitap buradaki
yakınlaşma ortamında zorlama ya da suistimal olamayacağını öğretiyor. İki
taraf da bu ilişkiye özgürce ve sevgiyle dâhil oluyor. “Benim bahçem” ve
“onun bahçesi” aynıdır.
“Süleyman” ve “Şulamlı” adlarının ikisi de “barış,” “esenlik” ya da “tamlık” anlamlarına gelen İbranice şalom sözcüğünden türetilmiş. Hayranlıkları
da karşılıklı (Ezg. 4:1–5, 5:10–16). İlişkilerindeki denge, dizelerin ve mısraların bile şiirsel bir şekilde hep çift çift olmasıyla ortaya konuluyor. Antlaşma
ifadesi “Sevgilim benimdir, ben de onun” (Ezg. 2:16) Aden’deki dilin bir
yansıması: “İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış
ettir” (Yar. 2:23).

Evlilik birliğinin “bilmek” olarak tanımlanması, Allah ile ilişkimize
dair kavrayışımızı ne şekilde zenginleştirir? Yar. 4:1, 25; 1Sa. 1:19;
Luk. 1:34; Yu. 17:3; 1Ko. 8:3.

Kutsal Kitap koca ve karısının yakın birlikteliği için bilmek kavramını kullanıyor. Bu sevgi dolu “bilgide” eşlerin varlıklarının en saklı iç derinlikleri
karşılıklı olarak birbirlerine sunuluyor. Sadece iki vücut değil, iki yürek de
“bir bedende” birleşiyor. Bilmek ayrıca kişilerle Allah arasındaki ilişkiyi de
tanımlıyor. Anlayışlı bir Hristiyan için evliliğin benzersiz ve hassas bilgisi,
yoldaşlığıyla, bağlılığıyla, sonsuz hazzıyla en muhteşem ve kutsal gizeme,
Mesih ile kilisenin birliğine dair derin bir kavrayış sağlıyor.
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ÇARŞAMBA

8 Mayıs

Doğru Zamanda Aşk
Ezgiler Ezgisi 4:8–5:1 ayetlerini oku.
Ezgiler Ezgisi 4:16 ve 5:1 ayetleri kitapçığın tam ortasındadır ve Süleyman
ile Şulamlı kız arasındaki evliliğin tamamlanmasını kendi zirvesi olarak
tanımlar.

Aşağıdaki ayetlerde Süleyman neden bahsediyor? Ezg. 4:12, 16; 5:1;
8:8–10.

Ezgiler Ezgisi’nde, Allah’ın insanların evliliğe kadar cinsel olarak iffetli
kalmasını tasarladığının Kutsal Kitap’taki en ikna edici kanıtını görüyoruz.
En güçlülerinden biri, Şulamlı kızın çocukluğuna yapılan atıfta, ağabeylerinin onun bir “sur” mu yoksa “kapı” mı olacağını merak etmeleridir (Ezg.
8:8, 9). Başka bir deyişle, Şulamlı kız evlenene kadar temiz mi kalacaktı
(sur), yoksa önüne gelenle birlikte mi olacaktı (kapı)? Yetişkin bir kadın
olduğunda, iffetini koruduğunu ve kocasına temiz olarak vardığını doğruluyor: “Ben bir surum” (Ezg. 8:10). Hatta Süleyman da onun evlendiği geceye
kadar bakire kaldığını şu sözlerle doğruluyor: “Kapalı bir bahçesin... kapalı
bir kaynak, mühürlü bir pınar” (Ezg. 4:12). Kız, kendi deneyiminden yola
çıkarak, arkadaşlarına aşk ve evlilik adımlarını çok dikkatli bir şekilde atmalarını öğütleyebilir. Ezgilerin Ezgisi’nde üç yerde Şulamlı kızın “Yeruşalim
kızları” diye bahsettiği bir grup kadına, doğru zaman gelene kadar, yani
kendisi gibi onlar da kendilerini evliliğin yakın antlaşmasıyla güven içinde
bulana kadar, aşkın yoğun tutkusunu uyandırmamalarını öğütlediğinden
bahsediliyor (Ezg. 2:7, 3:5, 8:4).
Şiirde ikinci defa sevgili, gelinini kendisiyle gelmeye çağırıyor (Ezg. 2:10,
4:8). Düğünden önce Süleyman’ın davetini kabul edememişti, fakat şimdi
kendisi Süleyman’ı bahçesine davet ediyor (Ezg. 4:16), o da memnuniyetle
kabul ediyor (Ezg. 5:1). Süleyman kızın sadece cazibesine kapılmamıştı; kız
onun kalbini çalmıştı (Ezg. 4:9), Süleyman onun aşkıyla sarhoş olmuştu
(Ezg. 4:10) ve onun şimdi ve sonsuza değin sadece kendisine ait olmasıyla
sevinip coşmuştu: “Kapalı bahçesin sen, kızkardeşim, yavuklum, kapalı bir
kaynak, mühürlü bir pınar” (Ezg. 4:12). Bu kusursuz kadınla birlikteliğinde, kendisini Vaat Edilmiş Ülke’ye varmış hissediyor: “Bal damlar dudaklarından, bal ve süt var dilinin altında” (Ezg. 4:11).
Cinselliklerini ifade ederken verdikleri yanlış kararlardan pişman
olanlar için hangi güzel haberler var? 1Yu. 1:9; Mez. 103:12, Yşa.
55:7, Yu. 8:11 ile karşılaştır.

48

PERŞEMBE

9 Mayıs

Yaratıcı’nın Armağanını Korumak
Allah insanları erkek ve dişi olarak yaratırken özel bir amacı vardı (Yar.
1:26–28). İkisi de O’nun suretini taşıyor, fakat karşı cinslerin evliliğin “bir
bedeninde” birleşmesi, Tanrılık’taki birlikteliği çok özel bir şekilde yansıtıyor.
Erkek ve dişinin birleşmesi ayrıca ilahî suretin asıl insani ifadesi olan yeni bir
yaşamın dünyaya getirilmesini sağlıyor.

Kutsal Yazı Yaratıcı’nın tasarımına uygun olmayan cinsel eylemlere
karşı nasıl tavır alıyor? Lev. 20:7–21, Rom. 1:24–27, 1Ko. 6:9–20.

Kutsal Yazı Allah’ın insandaki suretini değiştiren ya da tahrip eden hiçbir
şeyi onaylamıyor. Allah bazı cinsel eylemleri yasaklayarak Kendi halkını cinselliğin doğru amacına yönlendirir. İnsani tecrübe Allah’ın emirleriyle karşı
karşıya geldiğinde, can günaha dair ikna olur.

Hristiyan imanlılara kendi cinselliklerine ve düşmüş dünyadaki
diğerlerinin cinselliklerine dair nasıl bir öğüt veriliyor? Rom.
8:1–14; 1Kor. 6:15–20; 2Kor. 10:5; Gal. 5:24; Kol. 3:3–10; 1Se. 5:23, 24.

İmanlılar Mesih’in dönüşünde günahın yozlaşmışlığından kurtulmayı
bekliyorlar. Kendilerini Mesih’in çarmıhtaki ölümü aracılığıyla günah karşısında ölü, O’nun dirilişi aracılığıyla O’nda canlı sayarak, imanla bekliyorlar.
Sürekli dua ederek, uyanık kalarak ve Ruh’un gücüyle, günahkâr doğalarına
çarmıha gerilmiş gibi davranıyorlar ve düşüncelerinde Mesih’e itaat etmeye
çalışıyorlar. Allah’ın kendi bedenleri ve cinsellikleri üzerindeki sahipliğini
onaylayarak, bunları Allah’ın ilahî tasarısına göre kullanıyorlar.
Allah günahtan tövbe edenleri affeder (1Yu. 1:9). Müjde, eskiden gelişigüzel ilişkiye giren ve günahlı cinsel birliktelikte bulunan kişilerin, imanlıların
kardeşliğinin bir parçası olmalarını sağlıyor. Günah insanoğlundaki cinselliği
o kadar yozlaştırmıştır ki, bazıları insani tecrübenin bu yönü açısından tam
olarak iyileşemeyebilir. Örneğin, bazı kişiler Allah’ın sözünde yasaklanmış
cinsel ilişkilere girmektense tamamen bekâr bir yaşamı tercih edebilirler.
Biz, kilise olarak, örneğin eşcinsellerle ne şekilde ilişki kurmalıyız? Onların cinsel yönelimleriyle ilgili kendi tavırları, bizim onları
karşılama biçimimizi ne şekilde etkilemeli?
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CUMA

10 Mayıs

EK ÇALIŞMA: “Evlilik Mesih’in bereketine sahiptir ve kutsal bir kurum
olarak görülmelidir. Gerçek din, Rabb’in planlarına karşı çalışamaz. Allah,
erkek ve kadının, gökteki ailenin simgeleri olacak şeref tacını giymiş aileler
yetiştirmek için, kutsal evlilik bağıyla birleşmelerini buyurdu. Mesih de,
kamu hizmetinin başlangıcında, Aden’de kutsanmış olan kurumu kesin
bir şekilde kutsamıştır. Böylelikle evlilik törenlerinde mevcut olmayı reddetmeyeceğini, ayrıca evliliğin paklık ve kutsallıkla, hakikat ve doğrulukla
birleştiğinde insan ailesine verilmiş en büyük iyiliklerden biri olduğunu
herkese bildirmiştir.”—Ellen G. White, Daughters of God [Allah’ın Kızları],
s. 180, 181.
Ezgilerin Ezgisi’nde gördüğümüz gibi, cinsel sevgi evlilikte harika bir şey
olabilir. Fakat kalıcı bir ilişki sadece dış güzellik ve fiziksel hazlar üzerine inşa
edilemez. Bedenlerimiz yaşlanır ve çürür, hiçbir beslenme düzeni, egzersiz
ya da estetik ameliyat bizi sonsuza kadar genç gösteremez. Süleyman ve
Şulamlı kızın evliliği ömür boyu süren, bağlılık olan bir ilişki. Birbirlerine
ait olduklarını üç kez bildiriyorlar (Ezg. 2:16 6:3, 7:10). İlkinde, karşılıklı
sahiplenmenin ikrarı (Ef. 5:21, 33 ile karşılaştır). İkincisinde, kız kendi
teslimiyetini ikrar ederek, sırayı değiştiriyor (ayrıca Ef. 5:22, 23). Üçüncüde
ise, Süleyman’ın ona duyduğu arzu ifade ediliyor (Ef. 5:24–32). Böyle bir aşk
bastırılamaz (Ezg. 8:7), bu bozulamaz bir mühür gibidir (Ezg. 8:6).
TARTIŞMA SORULARI:
 Süleyman karısını kusursuz olarak tanımlaması (Ezg. 4:1–5,
6:8 ve 7:1–9) Adem’in Havva’yı ilk gördüğündeki ifadesiyle nasıl
kıyaslanabilir? (Yar. 2:23). O halde kocalar karılarıyla nasıl ilişki
kurmalılar? (Ef. 5:28, 29).
 Bazı kişiler Ezgiler Ezgisi kitapçığında Allah ile halkı ya da İsa
ile kilisesi arasındaki ilişkiye işaret eden bir benzetme görmüştür.
Benzetmenin ölçüsünü kaçırmamaya da dikkat ederek, bu iki insan
arasındaki ilişkinin hangi özellikleri bizim Allah’la olan ilişkimizle
karşılaştırılabilir? Ayrıca Yşa. 54:4, 5; Yer. 3:14; 2Ko. 11:2 ayetleriyle
karşılaştır.
 Süleyman’ın Özdeyişleri 31:26, Ezgiler Ezgisi 5:16 ve Süleyman’ın
Özdeyişleri 25:11 ayetlerini oku. Ağzımızdan çıkan sözler eşimizi
alaşağı etmek ya da güçlendirmekte ve evliliğimizi zayıflatmak ya
da sağlamlaştırmakta ne kadar önemli? Örnekleri çoğaltmak için
aşağıdaki ayetlere bakın: Yakup 1: 26, 3:5–11.
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İMAN HAYATI

Tuhaf bir Işık
Andrew McChesney tarafından yazılmıştır.
Ruth Jereh, Zambiya’nın güneyindeki memleketi Mazabuka’daki bardan eve
yürekten şarkı söyleyerek yürüyordu.
Bir Cuma akşamıydı, ve bütün günü bira içerek geçirmişti.
Aniden önünde kör edici bir ışık belirdi. Işık havada asılı kaldı, ve Ruth ışığın nereden gelip nereye gideceğini bilemeden, ürkek bir şaşkınlıkla ona bakakaldı. Şarkısı
kursağında kalan Ruth, anında ayıldı. Hemen ardından ışık kayboldu.
Ruth titreyerek evin yolunu tuttu.
Ruth o gece ne kocasına ne de 14 çocuğa bir şey söyledi, fakat sabahına sessizliğini
bozdu.
“Canım” dedi kocasına. “Dün, eve dönerken, beni korkutan büyük bir ışık gördüm.”
“Artık bira içmeyi bırak” diye yanıtladı kocası. “Bu olay, Tanrı’nın sana bir mesajı
olabilir.”
Daha sonra aynı gün, Ruth’un evine bir Dorcas çalışanı geldi ve onu bir Adventist
kilise buluşmasına davet etti. Daha önceki gecenin deneyimi aklında olan Ruth,
kocasıyla beraber gitti. Ruth, bir Adventist evinde büyüdü, fakat başka bir mezhepten
olan kocasıyla evlenince kiliseden ayrıldı. Eşi barlarda saksafon çalıyordu, ve yıllarca
eşinin çaldığı yerde o da ev yemeği veriyordu. Ardından, saatlerce içiyorlardı.
Bu durum öyle bir noktaya geldi ki Ruth barda sabahtan akşama kadar içmekten
çocuklarını unutuyordu.
İçmek Ruth’un hayatının bir parçasıydı ve parlak ışığı gördükten sonra bırakmak
için mücadele verdi. İki hafta boyunca geceleri, korkmuş bir şekilde, ağlayarak
uyandı. “Tanrım, yaşadığım hayat çocuklarımı ihmal etmeme sebep oluyor” dedi.
“Bana birayı bırakmam için yardım et.”
Ardından bir gün alkole olan tüm arzusundan kurtuldu.
Kasaba halkı onun ayık olduğunu gördüklerinde hayret içinde kaldılar. Onun
önceden nasıl olduğunu biliyorlardı ve alkolü bırakmak için cadı doktorunun direktifleriyle hangi otları kullandığını sordular.
“Nasıl oldu da artık bira içmiyorsun?” dedi biri. “Bize içmeyi bırakmana yardım
eden otu ver” dedi bir diğeri.
Ruth herkesi şöyle yanıtladı, “Kullandığım ilaç duadır.”
Ruth ayrıca duanın gücünü Mesih için ailesini kazanmak adına kullandı. Vaftiz
oldu ve onun etkisi ile 10 aile üyesi, kocası da dahil olmak üzere vaftiz oldu. “Benim
ve ailemin O’na ibadet etmemizi sağladığı için dualarımda hep Tanrı’ya şükrediyorum” dedi 62 yaşındaki Ruth. “Tanrı’ya ibadet çok önemlidir.”
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