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Bir Yuva Kurmak

Yuva sözcüğünün sözlük tanımı, "ailenin
oturduğu yer"dir. Ama Tanrı'nın ideal yuva
için olan standardı böylesi dar sınırları
aşar. Yuva Tanrı'yı ve birbirlerini seven,
birlikteliklerini Tanrı'nın kalıbına uygun bir
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5 Bir Yuva Kurmak

hale getirmek için dua edip çalışan
insanlardan oluşur.

İki insan karı koca olarak birlikte yaşa-
maya başladıklarında, çok geçmeden
birbirlerine uyum sağlamak için birçok
düzenlemelerin yapılması gerektiğinin
bilincine varırlar. Her biri kendi hayalleri,
arzuları, kendilerini rahatsız eden şeyler ve
istekleri olan eşsiz kişilerdir - ve evlilik
töreni gerçekleştiği için bireysel farklılıklar
ortadan kalkmazlar.

Bu bölümde, var olmasının amacını yerine
getiren türde bir yuvayı inceleyeceğiz. Evli
çiftin önünde olan birbirlerine ayak uydur-
mak için yapılması gereken düzenlemeleri
ve ortaya çıkan sorunları çözümleme
yollarını ele alacağız.
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5 Bir Yuva Kurmak

"1 Evi RAB yapmazsa, Yapıcılar boşuna
didinir" (Mezmur 127:1) ilkesini kabul eden
ve Tanrı'yı yücelten bir yuva kurmaya
kararlı olan bir çift, ödüllerin ölçülmez
derecede büyük olacağını görecektir.

Bu bölümde...

● Yuvanın Önemi
● Birbirlerine Uyum İçin Gerekli

Düzenlemeler
● Hıristiyan ve Hıristiyan Olmayan

Yuvalar

YUVANIN ÖNEMİ

Yuvanın Tanımlanması

Boş bir ev yuva değildir - yuva, ailenin
yaşadığı yerdir. Tanrı, aile yaşamı için
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5 Bir Yuva Kurmak

geçerli olan ilk kalıbı verdiğinde, Adem'le
Havva'ya yuvaları olması için özel bir yer
verdi: Onların bakıp işlemesi için çok güzel
bir bahçe. Tanrı hâlâ her ailenin, bütün
üyelerinin birlik içinde yaşayabilecekleri bir
yuvaya sahip olmalarını ister.

Bir yazar şöyle demiştir:

Bir yuva, küçük bir hükümetle kıyaslanabilir.
Baba cumhurbaşkanı, anne başbakandır.
Evi yönetmekte birbirlerine yardım ederler.
Çocukların yaşayabilecekleri huzurlu bir
ortamları olması için iyi yasalar koyarlar.
Yasaları çocuklara düzenli bir şekilde
yaşamayı ve itaatkâr olmayı öğretmek
içindir. Eğer çocuklar evde anne babalarına
itaat etmeyi öğrenirlerse o zaman okuldaki
öğretmenlerine, vaizlerine ve ülkelerine itaat
ederler.

95



5 Bir Yuva Kurmak

Bir yuvanın aile üyelerinin Tanrı'yı sevip
birlikte olmanın tadını çıkarttıkları mutlu ve
huzurlu bir yer olması için süslü ya da
pahalı olması gerekmez. En önemli şey,
onların arasındaki ilişkidir. Ve eğer doğru
türde ilişkileri kuracaklarsa birlikte zaman
geçirmeleri gerekir. Bir yuva sadece yemek
yenecek ve uyunacak bir yerden çok daha
fazlasıdır. Bu ilişkiler, bir yuvanın çok
önemli bir parçası olduğundan yuva
sözcüğünü sık sık "aile" anlamında
kullanırız.

Karı Koca İçin Önemi

Tanrı'nın insanlığın mululuğu için verdiği
şeylerden biri yuvaydı. Karı kocanın
sevinçlerini, üzüntülerini, işlerini ve
oyunlarını, sorunlarını ve başarılarını
paylaşmaları gerekir. Yuva, çocuklar için
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5 Bir Yuva Kurmak

olduğu kadar anne baba için de, onların da
başkalarına karşı sabır, anlayış ve
düşünceli olmayı öğrendikleri bir okuldur.
Yuva bir erkeğin gündelik hayatında işinde
karşılaştığı gerginlikler ve sorunlardan
sonra sığınacağı bir sığınaktır. Hıristiyan bir
yuvadaki sevgi ve huzur, hem kocayı ve
hem de kadını evin dışındaki sorumluluk-
ları için yenileyip tazeler.

Bir yuvanın en büyük işlevlerinden biri,
çocukların doğup gelişeceği bir ortam
sağlamaktır. Paylaşılan sorumluluklar,
yaşamlarında her gün Tanrı'nın yol
gösterimini arayan karı kocayı birbirlerine
daha çok yaklaştırır. Yuvadaki çocuklar
büyük bir sevinç ve tatmin getirirler.

3 Çocuklar RAB'bin verdiği bir armağandır,
Rahmin ürünü bir ödüldür. (Mezmur 127:3)
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5 Bir Yuva Kurmak

Çocuksuzluk Esnasında

Bu, Tanrı'nın çocuksuz çiftlerden bereket-
lerini esirgediği anlamına gelmez. Kutsal
Kitap bir kocaya, karısı çocuk doğurama-
dığı için onu bırakmak, yollamak ya da
başka birisiyle evlenmek hakkını vermez.
Kadın, çocukları olmayışından ötürü
kocasını suçlu tuttuğu durumda da, Kutsal
Kitap kadına da kocasını terk etme hakkını
vermez. Kocanın ya da kadının fiziksel
sorunları evlilik antlaşmasını iptal etmez.

Kutsal Kitap, çocuksuz çiftler ve Tanrı'nın
onların dualarını nasıl yanıtladığına dair
örnekler verir. Rab'bin meleği kendisine
gözüküp duasının yanıtlandığını ve
Elizabet'in bir oğlu olacağını söylediğinde
rahip Zekeriya tapınaktaydı (Luka 1:13).
Hanna bir oğul için dua etti ve Tanrı ona,
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5 Bir Yuva Kurmak

büyüyünce İsrail'in güçlü bir yöneticisi olan
Samuel'i verdi (1.Samuel 1:11-13).
Cocuksuz bir çift, çocuk evlat edinmiş-
lerdir. Onlar bu küçük çocuklar için bir yuva
sağlarlarken Tanrı onları bereketler.
Çocuklar ve kendilerini evlat edinen kişiler
arasında derin ve kalıcı bir sevgi gelişebilir
ve birbirlerine büyük bir sevinç verebilir.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,... 9 Kısır kadını
evde oturtur, Çocuk sahibi mutlu bir anne
kılar. (Mezmur 113:5,9)

Çocuk İçin Önemi

Bir yuva bir çocuk için çok önemlidir.
Çocuğun, İmanlı Hıristiyan bir yuvanın
sevgisi, ilgisi, mutluluğu ve korumasına
ihtiyacı vardır. Burada aldığı eğitim sadece
karakterini biçimlendirmekle kalmaz
hayata bakış açısının tümünü etkiler.
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5 Bir Yuva Kurmak

Dünyanın hangi tehlikeler, sorunlar ve düş
kırıklıklarıyla karşılaşırsa karşılaşsın, orada
güvende olduğunu bilmek için yuvasının
güvenliğine ihtiyacı vardır. Orada onu
anlayan, seven ve ona bakan anne babası
vardır. Güvenlik hissi, çocuğun iyi uyum
sağlayan bir kişiliği olmasına yardımcı
olacaktır. Çocuğun yedikleri, fiziksel sağlığı
ve gelişimi için önemli olduğu gibi, ailesinin
sevgisi de sağlığı ve yaşam boyu.
mutluluğu için aynı derecede önemlidir.

Yuvayı bir okula benzetebiliriz. Anne
babalar öğretmenler; çocuklar öğrenci-
lerdir. Anne babalar sözleri ve örnekleriyle
öğretirler. Ve çocuklar da onların sözlerini
ve davranışlarını taklit etmeyi çok çabuk
öğrenirler. Çocuklarının önünde Tanrı
yolunda bir hayat yaşayan anne babanın,
çocuklarının kendi adımlarını izleyecekleri
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5 Bir Yuva Kurmak

konusunda korkmaları gerekmez. Ne yazık
ki, çocuklarının yaşam biçimlerini izlediği
Tanrı yolunda yürümeyen birçok anne baba
da vardır. Kutsal Kitap bizlere her iki tür
hakkında da örnekler verir.

20 Amon da babası Manaşşe gibi RAB'bin
gözünde kötü olanı yaptı. 22 Babasının
yürüdüğü yollarda yürüdü, aynı putlara taptı
ve hizmet etti. (2.Krallar 21:20-21)

Kral Yehoşafat'sa hayatının ilk yıllarında
Tanrı yolunda yürüyen bir anne baba
tarafından etkilenmiş iyi bir kraldı.

3 RAB Yehoşafat'laydı. Çünkü Yehoşafat
atası Davut'un başlangıçtaki yollarını izledi;
Baallar'a yöneleceğine, 4 babasının
Tanrısı'na yöneldi; İsrail halkının
yaptıklarına değil, Tanrı'nın buyruklarına
uydu. (2.Tarihler 17:3-4)
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5 Bir Yuva Kurmak

Bir yuva kurduğunuzda, eğer bunu henüz
yapmadınızsa, çocukların yaşamlarında
doğru ve yanlış için en büyük etkinin anne
babaları olduğunu hiçbir zaman unut-
mayın.

Bir çocuğun karakteri ve yaşam boyu süren
alışkanlıkları hayatının ilk yıllarında
biçimlenir. Tanrı yolunda yürümeyen anne
babaların etkisi çocuklarının Tanrı'yı
tanıma olasılığını azaltacaktır. Hatta anne
babalarının yüzünden çocuklar Tanrı'dan
daha da uzaklaşabilir. Ama sevgi ve
disiplinle yönetilen ve Tanrı'dan korkan bir
anne babanın yaşadığı yuvada çocuklar
hiçbir zaman unutmayacakları ruhsal
dersler öğrenirler. "6 Çocuğu tutması
gereken yola göre yetiştir, Yaşlandığında o
yoldan ayrılmaz" (Süleyman'in Özdeyişleri
22:6). Çocuklara dünyaya bir bereket
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olabilmeleri için Tanrı'dan korkmaları,
dürüst ve doğru kişiler olmaları öğretil-
melidir.

Toplum İçin Önemi

Toplumun var olmak için aileye bağımlı
olduğunu söyleyebiliriz; yani aile, o
toplumu oluşturan üyeleri yetiştirir. İyi bir
aile, çocuklarına toplumun uyumlu üyeleri
olmaları için gerekli eğitimi verir.

Toplumlarımızda ne tür insanlar olduğunu
aileler belirler. Bir çocuk doğduğunda, ilk
tanıdıkları aile üyeleridir. Karakteri ailede
gelişir ve alışkanlıkları ailede oluşur. Başka
insanlara nasıl davranması gerektiğini
öğrenir. Gerekli eğitimle çocukta iyi
alışkanlıklar, sorumluluk hissi, sevgi,
sadakat ve diğer insanların haklarına saygı
gelişir. Çocuk aile adı verilen küçük
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5 Bir Yuva Kurmak

toplumda öğrendiklerinin çoğunu
mahallesi ve dünyasındaki daha büyük
toplumlarda da uygulayacaktır.

BİRBİRLERİNE UYUM İÇİN
GEREKLİ DÜZENLEMELER

Karı kocanın ilişkileri

Belki de bir bireyin evliliğe uyum sağlama
konusunda karşılaşabileceği bu kadar
çeşitli ya da daha büyük bir alan olma-
yacaktır. Çünkü bu eşsiz benzersiz ilişki,
erkekle kadının tamamıyla yeni bir yaşam
biçimine ayak uydurmalarını gerektirmek-
tedir.

Tanrı, erkeğin bir yardımcıya olan ihtiyacını
biliyordu. Bir ailenin temeli buna bağlıdır.
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Tanrı Adem’e baktı ve onun yalnız olma-
sının iyi olmadığını gördü, bu yüzden
Havva’yı ona eşlik etmesi için yarattı
(Yaratılış 2:18).

Süleyman’ın Özdeyişleri 18:22, “22 İyi bir eş
bulan iyilik bulur” der. Buna karşın birçok
insan, ilk önce böylesi bir adanmışlığın
ciddi sorumluluğunu düşünmeden evlilik
yeminlerini ettikten sonra, evliliğin iyi bir
şey olup olmadığını sorgularlar.

Kendilerini olgun yetişkinler sayan iki kişi
evlendiklerinde daha büyümeleri gereken
birçok alan olduğunu görürler. Daha önce
görmedikleri hataları su yüzüne çıkmaya
başlar. Evlenmeden önce sadece kendisi
için en iyi olanı düşünmeye alışık olan kişi,
“Her ikimiz için de en iyisi ne?” diye
düşünmeye başlar.
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Hiçbir Karı Koca
Her Zaman Aynı Görüşte Olmayacak

Bir evliliği kurmak yaşam boyu süren bir
iştir. Evlilik törenini oluşturan birkaç dakika
içinde olup bitmez. Ve bir erkekle bir kadın
evliliğin sorumlulukları ve yükümlülüklerini
ne kadar iyi bilirlerse birbirlerine uyum
sağlamak için gerekli düzenlemeleri
yapmaya daha hazırlıklı olacaklardır.

Aynı görüşte olmadıkları zamanlar
olacaktır ve ne erkek ne de kadın diğerinin
her zaman kendi isteklerine uymasını
beklememelidir. Sorunları üzerinde
düşünmeli ve bir çözüm üzerinde görüş
birliğine varmalıdırlar. Evliliğin
gerektireceği düzenlemeleri yapabilmek
için büyük bir dürüstlük, sabır, bilgelik ve
bencillikten uzak bir yaşama ihtiyaçları
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olacaktır. Hep kendi isteklerinde direnen
koca Tanrı'nın istediği koca değil,
diktatördür.

Bazen eşlerden birinin kendi planları ve
isteklerinden fedakârlık etmesi zordur ama
sevgi düzenlemeleri mümkün kılar. Bu,
evliliğin mutlak bir parçasıdır ve mutlu bir
yuva için gereklidir!

Anne Babalarla İlişkiler

Evlilikte ortaya çıkan bir başka sorun da
anne babalarla olan ilişkilerdir. Evlilik çiftin
anne babalarına olan sevgi ve saygılarını
azaltmamalıdır. Doğal olarak evlenmeden
önce çocukların anne babalarıyla çok yakın
ilişkileri vardır. Ama şimdi kendi yuvalarını
kurmaktadırlar. Artık önemli olan, eşlerin
arasındaki ilişkidir.
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7 Bu nedenle adam annesini babasını
bırakacak, karısına bağlanacak (Markos
10:7).

Anne babalar bazen, evli çocuklarının şimdi
büyümüş olduklarını ve kendi hayatlarını
yönetme hakkına sahip olmaları gerektiğini
unuturlar. Gençler kendilerinden öğüt
istediklerinde anne babalar onlara değerli
öğütler verebilecek konumda olabilirler,
ama onlara evlerini nasıl yönetmeleri
gerektiğini zorla kabul ettirmeye
çalışmamalıdırlar. Aynı zamanda eşler de
öğüt alırken şimdi birbirleriyle olan
ilişkilerinin anne babalarına karşı olan
sorumluluklarından önce geldiğinin
bilincinde olmalıdırlar.

Bir kadın, kocasıyla arasında bir sorun
olduğu her zaman anne babasına
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koşmamalıdır. Zaman zaman anne
babasını ziyaret etmesi doğru bir şeydir
ancak evinin artık onların yanında değil,
kocasının yanında olduğunu hatırlamalıdır.
Karı koca uzun zaman birbirlerinden ayrı
kalmamalıdır. Birbirlerine ihtiyaçları vardır.
Uzun ayrılıklar evliliği zayıflatabilir, hatta
erkek ya da kadın için bir ayartılma yolu
açabilir.

Para Konuları

Sık sık tartışmalara neden olan şeylerden
biri de para konusudur. Karı kocanın para
konusunda oturup konuşmaları iyi bir
uygulamadır. Bazı dostları ve komşu-
larından daha sade bir yaşam sürmeleri
gerekiyorsa bu onları mutsuz etmemelidir.
Elindekilerle yuvasını mutlu ve çekici bir yer
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haline getirmek onlar için heyecan verici
paylaşılan bir uğraş olmalıdır.

8 Kendi yakınlarına, özellikle de ev halkına
bakmayan kişi imanı inkâr etmiş, iman-
sızdan beter olmuştur (1.Timoteos 5:8).

HIRİSTİYAN VE HIRİSTİYAN OLMAYAN
YUVALAR

Hıristiyan Olmayan Yuva

Kendilerini Hıristiyan sayan birçok aile
Tanrı’nın olmalarını istediği biçimden çok
uzaktır. Günah, ilk aileyi bozmuştur. Adem
ve Havva Tanrı’ya itaatsizlik etmiştir ve bu
da aileye sevinç ve sevgi yerine kıskançlık,
kavgalar ve hatta ölüm sokmuştur.

Birçok bakımlardan ideal bir aileye ben-
zeyen aileler vardır. Bu aileler ülkelerinin
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yasalarına saygı gösterip itaat ederler.
Birbirlerini severler. Kocalar ailelerine
bakar. İyi komşulardır. Fakir ve ihtiyaç
sahibi insanlara yardım ederler. Ama
önemli bir öğe eksiktir: Hiçbir zaman
günahlı olduklarını kabul etmemişlerdir;
hiçbir zaman Mesih’i yaşamlarına ve
evlerine davet etmemişlerdir.

Birçok aile kazançlarını kumar, uyuş-
turucu, sigara ve içkiye dökerek ziyan
ediyorlar. Bazıları alışkanlıklarına öylesine
köle olmuşlardır ki, maaşlarının tümünü bir
gecede boş bir eylence için harcarlar ve
ailelerine yiyecek almaları için paraları
kalmaz. Ayrıca kıskançlık ve nefretten
ötürü de kavgalar çıkar. Bu evlerde anne
baba arasındaki tartışmalar ve kavgalar
çocukların kafalarını kirletir. Çocuklar
küçük yaşta şiddet, suç ve ahlaksızlıkla
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tanışırlar. Başka bazı aileler de büyücülük,
ruhçuluk, fal, astroloji gibi uygulamaları, bu
evlerde zaten var olan üzüntü, korku ve
sorunlara katkıda bulunur.

Tanrı'nın İstediği Yuva

Tanrı'nın istediği aile, Mesih’in sevgisiyle
doludur ve en büyük otoriteleri olarak
Mesih’i kabul ederler. Bu ailenin üyeleri
Tanrı’yı sadece Pazar günleri hatırla-
mazlar; O’na yaşamlarının her günü itaat
edip onurlandırmaları kendilerine
öğretilmiştir. Yuvalarını kurmakta olan bir
çift, Mesih’i yaşamlarına kabul edip, dua
ederek O’ndan kendilerine yol göstermesini
istediklerinde Tanrı hoşnut olur.

Bunu yapmalarının yollarından biri aile
olarak birlikte tapınmalarıdır. Daha hiçbir
kilise yokken, Tanrı her babanın ailesine
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tapınma konusunda önderlik etmesi
gerektiğini öğretmişti. Erkeğin ailesi için
rahiplik görevi yapması gerekiyordu.

Ailenin birlikte tapınmasını sağlamak ilk
başta babanın sorumluluğudur. Anne baba
ve çocuklar Kutsal Kitap’ı birlikte okuyup
dua ettiklerinde Rab’de ve birbirlerine karşı
anlayış ve sevgide gelişirler. Ailenin birlikte
tapındığı bu zamanlar bir çocuğun
eğitiminin çok önemli bir kısmını oluşturur.

Evliliklerine birlikte tapınarak başlayan ve
bunu sadık bir şekilde sürdüren bir karı
koca yaşamlarının zenginleşmiş ve
bereketlenmiş olduğunu görürler. Tanrı'nın
yardımına bağımlı olduklarından ortaya
çıkan sorunları daha başarılı bir şekilde
çözümleyebilirler. Birlikte tapınmak için, işe
gitmeden ya da günün sonu gibi başka
etkinliklerin bölmeyeceği bir zaman
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seçmek en iyisidir. Her yemekten önce
yenecek yemek için Tanrı’ya teşekkür
etmek de ailenin tapınmasının bir başka
parçasıdır.

19 [İsa]...halka çayıra oturmalarını
buyurduktan sonra, beş ekmekle iki balığı
aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti;
sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi,
onlar da halka dağıttılar (Matta 14:19).

Tanrı’yı evlerinde onurlandırmaya kararlı
olan aileler (Yeşu 24:15) Tanrı tarafından
bereketlenecekler ve birbirlerine olan sevgi
ve anlayışları artacaktır.

Kutsal Kitap’ın ayetlerinin günlük dilde
anlatıldığı bir çevirisine bakıp ideal İmanlı
ailesini niteleyen bencillikten uzak sevgi
hakkında neler dediğini görelim:
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4 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi
kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. 5 Sevgi
kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz,
kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün
hesabını tutmaz. 6 Sevgi haksızlığa
sevinmez, gerçek olanla sevinir. 7 Sevgi her
şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut
eder, her şeye dayanır (1.Korintliler 13:4-7).

~ ~ ~
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