9 Mutlu Bir Yuva
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Kutsal Kitap bize, aileyi Tanrı’nın
yarattığını söyler. Tanrı, erkeklerle
kadınların karı koca olarak yaşayıp
dünyaya çocuklar getirmesini planladı. Tanrı bunu yaptığı için, bizlere
ve ailelerimize yardımı konusunda
O’na güvenebiliriz.
Tanrı bizlere, aile ilişkilerimizde
yardım eder. Bunu, Oğlu İsa Mesih
aracılığıyla yapar. İmanlı bir ailenin
hakiki reisi, Mesih’tir. O’nun evdeki
varlığı, evdeki insanları sevinç, huzur ve sevgiyle doldurur.
Tanrı bizlere ayrıca, aile yaşamında
izlememiz gereken kurallar vererek
de yardım eder. Bu kurallar insanların, karı koca, anne baba ve
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çocuklar olarak nasıl davranmaları
gerektiğini bilmelerine yardımcı
olur. Bu derste bu kuralları öğreneceksiniz.
Bu dünyada gerçekten Mesih'e
inanan bir aileye sahip olmaktan
daha büyük bir bereket yoktur.
Böyle bir aile, günah ve sorunlardan korunmak için bir sığınaktır.
Çocukların kendilerini güvende ve
sevilmiş hissettikleri bir yerdir.
Tanrı’nın bu konuda size söylediklerine itaat ederek, evinizin cennete benzemesini sağlayabilirsiniz.
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Bu derste şunları
inceleyeceksiniz...
A. Ailenizin Kurtuluşu İçin Dua
Etmek ve Çalışmak
B. Evde İyi Bir İmanlı Olmak
C. Evliliği Kutsal Tutun
D. Aile Yaşamı Konusunda Tanrı’nın
Talim atlarını İzleyin
A. AİLENİZİN KURTULUŞU İÇİN
DUA ETMEK VE ÇALIŞMAK
Bunun Tanrı’nın isteği olduğunu
bilerek imanla dua edebilirsiniz.
Aile üyeleriniz hemen kurtulmaz-
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larsa cesaretiniz kırılmasın. Tanrı’
nın duaya yanıt vereceğini bilerek
dua etmeyi sürdürün.
Elçilerin İşleri 16:31 Rab İsa’ya
iman et, sen de ev halkın da
kurtulursunuz.
B. EVDE İYİ BİR MESİH İNANLISI
OLMAK
Kilisede iyi bir imanlı gibi davranmak kolaydır, ama evinizde ne tür
bir insansınız?
Kutsal Kitap’tan, aşağıda yazılan
buyrukları okuyun. Evinizde bu
öğretilere uyup uymadığınızı
düşünün.
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Koloseliler 3:8, 9; 12-14 Ama şimdi
öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil,
hepsini üzerinizden sıyırıp atın.
Ağzınızdan hiçbir iftira ya da
edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize
yalan söylemeyin. Çünkü eski
yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla
birlikte üzerinizden çıkarıp attınız.
.. .yürekten sevecenliği, iyiliği,
alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Bunların hepsinin
üzerine yetkin birliğin bağı olan
sevgiyi giyinin.
Karınızın ya da kocanızın yaptığı
işten ötürü ona minnet duyuyor
musunuz? Çocuklarınızın ya da
kardeşlerinizin yardımlarından
ötürü minnettar mısınız?
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Sevgi dolu musunuz, yoksa bencil
mi? Çabuk öfkelenen biri misiniz,
yoksa sabırlı ve bağışlayan bir
mizaca mı sahipsiniz? Diktatörce
mi davranıyorsunuz, yoksa aile
fertlerinizin düşüncelerini dinliyor
musunuz? Anne babanıza karşı
saygılı ve itaatkâr mısınız, yoksa
inatçı ve itaatsiz mi?
İnsanlara yardım etme konusunda
istekli misiniz? Onları hoşnut etme
konunda neler yapıyorsunuz? Eleştirmeden ve şikâyet etmeden memnuniyetle işbirliği yapıyor musunuz? İşler yolunda gitmediğinde
çabucak moraliniz bozuluyor mu,
yoksa neşe saçan bir tutum mu
takınıyorsunuz? İnsanlar, sizinle
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birlikte yaşamanın kolay ve hoş
olduğunu düşünüyorlar mı?
Hatalarınızdan Ötürü Özür Dileyin
İsa, bizlere kendilerine karşı yanlış
şeyler yapmış olduğumuz insanlardan bağışlanma dilememizi öğretmiştir. Eğer bunu yapmaya razı
değilseniz, bu durum Tanrı’yla olan
paydaşlığınızda ikinizin arasında
bir engel oluşturacaktır.
Matta 5:23-24. Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana
karşı bir şikâyeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın
önünde bırak, git önce kardeşinle
barış; sonra gelip adağını sun.
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"Seninle sert bir şekilde konuştuğum için özür dilerim. Lütfen beni
bağışla" demek kolay bir şey değildir, ama ailenizdeki mutluluğun
sürmesini sağlamanın iyi bir yoludur. Kötü bir mizaca mı sahipsiniz?
İmanınızı göz önünde bulundurup
sevdiklerinizden – tabii ki imanlılarsa – sizin için dua etmelerini
istemek bunun üstesinden gelme
konusunda büyük bir adımdır.
Yakup 5:16 Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize
itiraf edin ve birbiriniz için dua
edin.
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Güler Yüzlü Olun
Durumlar karanlık gözüktüğünde
bile Tanrı’ya iman edin ve dualarınıza verdiği yanıtlardan ötürü O’na
şükredin.
Nehemya 8:10 Rab’bin verdiği
sevinç sizi güçlü kılar.
Öfkenizi ya da hoş olmayan diğer
davranışlarınızı kontrol altında
tutmakta zorlanıyorsanız, cesaretiniz kırılmasın. Bunları yenmek için
çaba göstermeniz bile Rab’be olan
sevginize bir tanıklıktır. Rab, ruhsal
bakımdan büyümenize yardımcı
olmaktadır. Gelişiminiz çok yavaş
mı gözüküyor? Rab’den bu konuda
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yardım isteyin. Bunu yaparsanız,
Rab’bin evinizdeki sorunları nasıl
da kolayca hafifleteceği sizi şaşırtacaktır. Tanrı, sizinle ilgilenen,
sevgi dolu Babanız’dır.
Tanrı’dan bu değişikliği yapmanız
konusunda size yardım etmesini
isteyin ve bu duayı sık sık Tanrı’nın
önüne getirin.
C. EVLİLİĞİ KUTSAL TUTUN
Bazı toplumlarda birçok çift evlenmeden önce birlikte yaşarlar. Bir
insan Mesih inanlısı olduğunda
evliliğini yasallaştırmak isteyecektir. Bunu yapınca toplumda daha
inandırıcı bir tanıklığa sahip olur,
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birlikteliğini yasallaştırır ve Mesih’i
onurlandırır.
Tanrı sözü, evlilik dışındaki her tür
cinsel ilişkiyi şiddetli bir biçimde
kınar. Her iki eşin de başka biriyle
herhangi bir şekilde flört etmesini
ya da yasak bir aşk ilişkisine girmesini kesin bir şekilde yasaklar.
Evlilik yeminlerine sadık kalan çiftler, büyük bir kutsanmanın tadını
çıkarırlar. Birbirlerine güvenebilirler, çünkü eşlerinin kendilerine
sadık olduğunu bilirler. Birbirlerine
hizmet ederek de evlilikleri cennetin kendi huzurunu yansıtır. Birliktelikleri birçok aileyi yıkan aldatma,
kuşku, kıskançlık ve sadakatsizlik-
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ten uzaktır.
İbraniler 13:4 Herkes evliliğe saygı
göstersin. Evlilik yatağı günahla
lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş
yapanları, zina edenleri yargılayacak.
Efesliler 5:22,25,28. Ey kadınlar,
Rab'be bağımlı olduğunuz gibi,
kocalarınıza bağımlı olun. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun
uğruna kendini feda ettiyse, siz de
karılarınızı öyle sevin. ...Kocalar da
karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini
sever.
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Mümkünse Bir Mesih İnanlısı’yla
Evlenin
Tabii ki gerçek Mesih inanlısı olmayan birisiyle zaten evliyseniz,
göreviniz onun için dua etmek ve
ona Mesih’i yansıtmaktadır. Sadık
bir eş olmalı ve evinizde Tanrı’nın
ışığını yansıtmalısınız. Ama eğer
bekârsanız ve evlenecekseniz, mutlaka bir imanlıyla evlenmek için
elinizden geleni yapın. Aile hayatınızda en gerçek birlik ve huzura
sahip olabilmenizin en güvenilir
yolu budur.
İster Hıristiyan asılı ister de herhangi başka dine bağlı İsa imanlısı
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olmayan biriyle evlenirseniz, her
zaman sorun çıkacaktır. Örneğin,
çocuklarınızın dinsel yetiştirilmesi
konusunda görüş birliğine varmak
hemen hemen imkansız olacak.
Mesih’i, kişisel Kurtarıcınız ve yaşamınızın Efendisi olarak kabul
ettiniz. Eğer eşiniz O’na hizmet
etmeyi istemiyorsa, zıt yönlere
gittiğinizi göreceksiniz. Her şeyde
Mesih’i hoşnut etmek arzusuyla
eşinizi hoşnut etme arzusu arasında bocalayıp duracaksınız.
Bir imanlı olarak, Tanrı’yı hoşnut
etmeyi istersiniz. O’nun için yararlı
olmayı, kilise toplantılarına katılmayı, diğer imanlılarla paydaşlığın
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tadını çıkartmayı ve hizmet etmeyi
istersiniz. Evinizde ailenizle birlikte
dua etmek, aile olarak birlikte Tanrı’ya şükretmek ve birlikte Tanrı’ya
hizmet etmek istersiniz.
İsa’ya iman etmemiş olan eşiniz
bunların hiçbiriyle ilgilenmez.
Kilisedeki toplantılar onu büyük
olasılıkla sıkar. Sizinle birlikte
kiliseye geliyorsa, sizin de kendisiyle birlikte, Mesih inanlılar için
uygun olmayan eğlence yerlerine
gelmeniz gerektiğini düşünür. Ya
da o kendi yoluna gider, siz de
kendi yolunuza. Bu da ailenizde
mutsuzluğa neden olur. Daha da
kötüsü, birçok imanlı, kurtulmamış
bir eşin kendilerini Rab’den dön-
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dürmesine izin vermişlerdir.
Tanrı mutlu bir yuvanız olmasını
ister. Şeytan’ın birçok imanlı için
kullandığı tuzağa düşmenizi istemez. Tanrı, Mesih’e iman etmemiş
biriyle evlenme konusunda sizi
kesinlikle uyarmaktadır. Aşağıdaki
ayet, eş seçimi konusuna uygundur.
2.Korintliler 6:14 İmansızlarla aynı
boyunduruğa girmeyin. Çünkü
doğrulukla fesadın ne ortaklığı,
ışıkla karanlığın ne paydaşlığı
olabilir?
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D. AİLE YAŞAMI KONUSUNDA
TANRI’NIN TALİM ATLARINI
İZLEYİN
İyi Bir Anne/Baba Olun
Anne babalar çocuklarına iyi bakmak konusunda Tanrı’ya karşı
sorumludurlar. Bu modern çağda
her ikisi ailesinin maddesel ve ruhsal gereksinimlerini sağlamaya
sorumlu olabilir. Her ikisi de çocuklarına ihtiyaçları olan sevgi dolu
bakımı vermelidir. Kilise etkinlikleri
anne babaları ailelerine olan sorumluluklarından özgür kılmaz.
1.Timoteos 5:8 Kendi yakınlarına,

220

özellikle de ev halkına bakmayan
kişi imanı inkâr etmiş, imansızdan
beter olmuştur.
Çocuklarınıza Tanrı’yı Sevmeyi
Öğretin
Eğer çocuklarınız küçükken onlara
Tanrı’yı sevmeyi ve O’nun sözüne
itaat etmeyi öğretirseniz, büyüdüklerinde onları ve kendinizi birçok
üzüntüden korumuş olursunuz.
Eğer yuvanızda her gün ailenizi
Kutsal Kitap okuyup dua ederek
Tanrı’yla birlikte bir zaman geçirmek üzere toplamaya serbestsiniz,
mutlaka bunu yapmalısınız. Ailenin
her üyesinin sorunları için birlikte
dua edin. Bereketlerinden ötürü

221

Tanrı’ya birlikte şükredin.
Kiliseye ve Kutsal Kitap derslerine
birlikte gitmenize engel yoksa da,
bunu da yapın. Çocuklarınızı daha
küçükken yaşamlarını Tanrı’ya
adama konusunda yüreklendirin.
Çocuklarınızı daha küçükken yaşamlarını Tanrı’ya adama konusunda yüreklendirin.
Tanrı’ya birlikte tapınıp hizmet
ettikçe, O’nun sevgisi aile bağlarını
güçlendirecektir. Gerçekten de,
"Birlikte dua eden aile, birlikte
kalır."
Efesliler 6:4 Ey babalar, siz de
çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve
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öğüdüyle büyütün.
Ailenizi Sevin
"Tanrı sevgidir." Tanrı yaşamınızda
ne kadar çok yer alırsa, aileniz için
de o kadar daha çok sevginiz olacaktır.
1.Korintliler 13:4-7 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını
aramaz, kolay kolay öfkelenmez,
kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi
haksızlığa sevinmez, gerçek olanla
sevinir. Sevgi her şeye katlanır,
her şeye inanır, her şeyi umut
eder, her şeye dayanır.

