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Nişan ve Düğün

İş dünyasında, insanlar bir ortaklığa
girmeden önce genellikle oldukça fazla
planlama ve hazırlıklar gerçekleşir.
Ortaklığa girecek kişiler, son kontrat ya da
anlaşmayı imzalamadan önce bu riskin
tatmin edici ve yararlı olacağından emin
olmayı isterler.
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Evlilik, çok yakın bir ortaklığa girmekte olan
kusursuzluktan uzak iki insan için Tanrı'nın
büyük bir armağanıdır. Ama karşılıklı
hoşnutluk getirecek bir ilişkiyi garantilemek
için, tanışma aşıması (flört) ve nişan
döneminde epey planlama ve hazırlığın
gerçekleşmesi gerekir.

Aralarında anlaşmazlıkların çıkması bazen
birbirlerine aşık olan iki kişi için bir sürpriz
olur. Bunların birçoğunu keşfedip çöz-
menin en iyi zamanı evlilikten önceki
zamandır. Bu bölümde, çiftlerin evliliğe
hazırlanış yollarını, birbirlerini daha iyi
tanımak için sahip olacakları fırsatları ve
nişan döneminde yaşamlarının Tanrı'yı
nasıl onurlandırabileceğini inceleyeceğiz.

Bu bölümde...

● Evliliğe Hazır Olmak
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4 Nişan ve Düğün

● Nişan Adetleri
● Düğün

EVLİLİĞE HAZIR OLMAK

Genç bir çiftin ne zaman evlenecekleri
birtakım durumlara bağlıdır. Her ikisinin de
evliliğin sorumluluklarını taşıyabilmeleri
için yeterince olgun olmaları kesinlikle
gereklidir. Gerekli şekilde uyum sağlamak
için istekli olmak ve tek kişi için iyi olana
karar vermek yerine her ikisi içinde iyi olanı
düşünmeye başlayacak kadar olgun
olmaları gerekir.

Evlilik olgun olmayan insanlar için değildir.
Hem genç adam hem de genç kadın çalış-
mayı bilmeli, eşine ve ailesine bakabilme-
sinin bir yolu olmalıdır. Genellile genç
kadının yemek pişirmeyi ve ev işlerini
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yapması bekleniyor. Her ikisi de, evlilikteki
sorumluluk- larının neler olacağını anlamalı
ve bunları içten bir sevinçle karşılamaya
razı olmalıdırlar.

Evlenmeden önce çiftin kendilerine ait bir
evlerinin olması en iyi şeydir. Çok basit bir
yer olsa da, anne babalarının evi değil,
kendilerinin evi olması en iyisidir. Yeni evli
çiftin özellikle süresiz olarak anne baba-
larıyla birlikte yaşamaları iyi bir fikir değil,
ama kentlerden dışarıda oturanlar için
başka çözüm hazır olmayabilir.

Bütün yaptıklarında Tanrı'nın planını izleyen
bir çift için nişan dönemi ve düğün
hazırlıklarının yapıldığı dönem çok mutlu
bir zaman dilimi olabilir. Bu süreç birbir-
lerinin aileleriyle samimiyet kurmaları için
de iyi bir dönemdir. Birbirlerinin geçmiş-
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lerini anlamak, çifte yeni yaşamlarında
yardımcı olabilir. Yeni yuvayı Kutsal
Kitap'taki ilkelere göre başlatmak başarılı
bir evlilik ve mutlu bir yuvaya sahip
olmanın en iyi yollarından biridir.

NİŞAN ADETLERİ

Tanrı'nın Standartlarına Göre
Değerlendirilirler

Evlilikten önce nişan gelir. Nişan adetleri
ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Yerel öf ve
adetlere göre para, mal, altın ve/veya daire
için masraf ya da eşya iki aile arasında
anlaşılabilir. Genç çiftin evlenme niyetlerini
bildirdikleri bir kutlama yapılabilir.
Birbirlerine nişan yüzükleri verebilirler ya
da birbirlerinin olmaya söz verdiklerini
gösterir bir tören yapabilirler.
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Hıristiyan'ın yaşamdaki en büyük amacı,
her şeyde Tanrı'yı onurlandırmak ve O'nu
hoşnut etmektir.

31 Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne
yaparsanız, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için
yapın. (1.Korintliler 10:31)

Hıristiyanlar evlilikte Tanrı'nın bereketine
sahip olmayı isterler ve nişanlarını kutlayış
biçimlerinde Tanrı'yı onurlandırırlar. Bu bazı
ailelerinin adeti olsa da nişanlarını
sarhoşluk ve taşkınlıklarla dolu cümbüş-
lerle yerine getirmezler.

Parasal Sorunlar

Dünyanın birçok yerinde genç adamın
evlenmek istediği kızın ailesine başlık
parası vermesi gerekir. Başka ülkelerde,
kızın ailesi genç adama ya da anne
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babasına drahoma verir. Bu epey büyük
miktarda bir para ya da pahalı hediyeler
olabilir. Dünyanın başka ülkelerinde
uygulanan bir adet ise genç adamın genç
kıza nişanlarının bir simgesi olarak bir
yüzük ya da bir kolye vermesidir. Ve de
başka kültürlerde genç adamın yakında
olacak gelinine satın aldığı ve tamamen
döşenmiş bir daireyi sağlaması
beklenmektedir.

Eğer parasal yükler çok fazlalaşırlarsa bu
adetler gençlerin evlenmesini güçleştirir.
Ek sorunlar çıkar. Eşi için en iyisini arzu-
layan genç adam, bir nişan yüzüğü almak
için büyük bir borca girebilir. Gelinin
ailesinin düğün masraflarını karşıladığı
ülkelerde de kız tarafı, güçlerini aşacak ve
gerekenden çok daha aşırı masraflarda
bulunabilir.
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İstenilen başlık parasını ödeyemeyen bir
genç, evlilik yasasını görmezlikten gelmeyi
seçebilir ve çift sadece birlikte yaşarlar.
Daha başkaları ise bir yuva oluşturma
konusunda hiçbir çaba sarfetmez ve cinsel
ilişkilerini Tanrı'nın Sözü'nün talep ettiği
biçimde bir kişiyle sınırlı tutmayarak
ahlaksız ve karmakarışık ilişkilerle dolu bir
hayat yaşarlar.

Bu durumlardan bazıları için kolay yanıtlar
olmadığı halde, Tanrı yerine getirilmesi
imkânsız olan taleplerde bulunmaz. İmanlı
Hiristiyan anne babalar ve vaizlerin evlen-
meyi düşünen gençlere öğütte bulunup yol
göstermesi kesinlikle gereklidir. Hıristiyan
anne babalar, en önemli şeyin başlık parası
değil, çocuklarının evleneceği kişinin
Hıristiyan karakteri olduğunun bilincinde
olmalıdırlar. Aşırı yüksek bir başlık parası
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ya da pahalı bir düğün konusunda israr
etmemelidirler.

Tabii ki genç adam ve kadın, Hıristiyan
olmayan ailelerden geliyor ve bunun
sonucu olarak Tanrı'nın yoluna uygun
öğütler hayatlarından eksik olabilir. Ancak
eğer Tanrı'yı onurlandırmaya kararlıysalar,
Tanrı'nın kendilerine yol göstereceğinden
emin olabilirler. Eğer Tanrı, onların
birbirleriyle evlenmelerini istiyorsa, Kendi
istediği şekilde ve Kendi istediği zamanda
onların Mesih'i onurlandıran bir yuva
oluşturmalarını mümkün kılacaktır.

Nişanlılık Sırasındaki Davranışlar

Nişan, çiftin birbirini daha iyi tanıyacağı bir
süre olabilir. Evliliğin sorumlulukları
üzerinde konuşmaya başlayıp birlikte
yaşayacakları hayatlarını planlarlar. Evlerini
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kurmak için gerekli olan ihtiyaçlar üzerinde
konuşurlar.

Dostlar, kilise üyeleri ve aile gruplarıyla iyi
zaman geçirmek de birbirini daha iyi
tanımanın bir başka yoludur. Evlenmeyi
düşündükleri kişiyi ne kadar farklı durumda
görebilirlerse o kişinin gerçekten nasıl biri
olduğunu daha iyi anlayabilirler. O kişiyi
kilisede görmekle sosyal etkinliklerde
görmek farklı şeylerdir, o kişiyi kendi anne
babasının evinde görmek, özellikle kendi
babasının annesine yönelen davranışlarını
görmek de yine daha farklı bir şeydir.

Eğer İmanlı olan karı kocalardan
birbirlerine sevgi ve saygı göstermeleri
bekleniyorsa, aynı şey evlenmeyi düşünen
nişanlı bir çift için de aynı derecede
önemlidir. Birbirlerini seven ve birbirlerine
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saygı duyan genç çiftler, birbirlerinin
mutluluğu ve iyiliği konusunda bencil-
likten uzak bir ilgiye sahip olacaklardır. Her
ikisi de, evlilikte gerçekleşmesi gereken
yakınlığı karı koca olacakları zamana kadar
koruyacaktır. Cinsel özgürlükleri nişanlılık
döneminde ya da daha önce yaşanmışsa,
iki kişi evliliğe suçluluk yüküyle girerlerse
evlilik baştan felakete programlanmış
olabilir.

Nişanlılık döneminde yapılan etkinlikler
Tanrı'nın davasına eleştiri ya da onursuzluk
getirmemelidir. Tanrı'yı onurlandıran bir
çift, diğer gençlere doğru bir örnek
olacaklardır. Tanrı'yı ve birbirlerini seven iki
kişi, her durumda disiplin ve sabır
kullanabilirler ve daha sonra da bunu
yaptıklarından ötürü mutlu olacaklardır.
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Rahel için yedi yıl çalışmak zorunda kalan
Yakup'u hatırlıyor musunuz?

20 Yakup Rahel için yedi yıl çalıştı. Rahel'i
sevdiği için, yedi yıl ona birkaç gün gibi
geldi. (Yaratılış 29:20)

DÜĞÜN

Evlilik yasallaşmadan önce belirli bazı
belgeler edinmek gerekebilir. Bunlar nüfus
kağıtları, sağlık belgeleri ve bir evlilik
cüzdanını içerebilir.

Kilise Düğünü

Bir Hıristiyan düğününde, gelin ve damat
diğer insanların ve Tanrı'nın önünde
birbirlerine evlilik yeminlerini ederler. Ölüm
onları birbirlerinden ayırana dek, birbir-
lerini sevmeye, onurlandırmaya, birbir-
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lerine bakmaya ve sadık kalmaya söz
verirler. Bir vaiz onlara sorumluluklarını
anlatır, yeminlerini dinler, onları karı koca
ilan eder ve Tanrı'nın onların yuvalarını
bereketlemesi için dua eder.

Kilise töreni, evliliğin Tanrı tarafından
atanmış bir kurum olduğunun kabulünü
göstermenin bir yoludur. Aynı zamanda
çiftin evlilik hayatına başlayıp yuvalarını
kurarken kendilerine yardım edip yol
göstermesi için Tanrı'ya baktıklarını
gösterir.

Gereksiz yere borca girme hatası konu-
suna daha önce değinmiştik. Bundan
kaçınmak, düğün kıyafetleri, dekora-
syonlar ve resepsiyon, hatta belki de
katılacak kişi sayısı ailelerinin imkanlıkları
içersinde tutmak mantıklı olur.

90



4 Nişan ve Düğün

Tabii ki, gelin ve damat en iyi halleriyle
görünmek isteyeceklerdir. Ama hem basit
hem de güzel bir düğün yapmak imkansız
değil.

~ ~ ~
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