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Bir bahçede güzel bir çiçek “kendi kendine”
oluşmadığı gibi, iyi disiplin edilmiş itaatkâr
çocuklar da “kendi kendilerine” oluşmazlar.
Her ikisi de bir çaba gerektirir. Bahçenin
bakımından bahçıvan sorumlu tutulur.
Anne babalar çocuklarına öğretmek,
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disiplin etmek ve sevmekten sorumlu
tutulurlar.

Anne babanın Tanrı’yla doğru bir ilişkileri
olduğu ve iyi bir örnek oluşturduklarında
çocukları üzerinde otorite kurmaları ve bu
otoriteyi korumaları daha da kolaylaşır.
“Bizim ailemiz iyi olması gereken tek aile”
diye şikâyet eden altı yaşındaki bir çocuk
evdeki disiplinden rahatsız olabilir, ama
itaat etmenin bir seçenek olmadığını,
itaatin kendisinden talep edildiğini bilir. Ve
disiplin edildiğinde bile kendini güvende
hisseder, çünkü anne babasının kendisini
sevdiklerini bilir.

Bu bölümde anne babaların çocuklarının
eğitiminden sorumlu oldukları alanları
inceleyeceğiz. Ayrıca anne babaların
çocuklarına olan sorumluluklarını yerine
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getirmediklerinden ötürü gereksiz olarak
üzüntü çektikleri durumları da ele alacağız.

Bu bölümde . . .

● Çocuklarını Sevmek
● Çocuklarının Fiziksel Gereksinimlerini

Karşılamak
● Çocuklarını Eğitmek
● Çocuklarının Ruhsal Gereksinimlerini

Karşılamak

ÇOCUKLARINI SEVMEK

Tanrı bir çifte hafife alınamayacak kutsal
bir güvenin işareti olarak çocuklar verir.
Tanrı, çocukları sevdiği ve onlarla
ilgilendiği gibi, anne babaların da Kendi
kalıbı ve örneğini izlemelerini bekler.
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Anne babanın sevgisi ilk önce doğmamış
bir çocuğa olan tutumlarında görülmelidir.
Çocuklarının doğumunu sevinçle beklemeli
ve ister erkek olsun, ister kız olsun
çocuklarını Rab’den bir bereket olarak
kabul etmelidirler.

“3 Çocuklar RAB'bin verdiği bir armağandır,
Rahmin ürünü bir ödüldür.” (Mezmur
127:3).

Bebeklerin doğru bir şekilde büyüyüp
gelişmeleri için sevgiye ihtiyaçları vardır ve
anne babaların da onlara sarılarak, onlarla
oynayarak ve onlarla ilgilenerek hayatlarına
iyi bir şekilde başlamalarına yardımcı
olmaları gerekir. Çocuklarını seven anne
babalar onların bakımıyla ilgili
sorumlulukları sevinçle üstlenirler.
Çocuklarına yiyecek, giyecek, barınak, evde
ve okulda eğitim ve ruhsal önderlik
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sağlamaları gerekir. Anne babaların
çocuklarının gereksinimlerini karşılamak
için kendi rahatları ve arzularından
fedakârlık etmeleri ender görülen bir
durum değildir. Sevgi, anne babaların
çocuklarına karşı anlayış ve sabrı
geliştirmelerine, Göksel Baba’nın sevgisi ve
sabrını büyük ölçüde takdir etmelerine
yardım eder.

“1 Bunun için, sevgili çocukları olarak
Tanrı'yı örnek alın. 2 Mesih bizi nasıl
sevdiyse ve bizim için kendisini güzel
kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl
Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi
yolunda yürüyün.” (Efesliler 5:1-2)

Anne baba düşüncesiz olduklarında ya da
bir çocuğa diğerinden daha fazla sevgi
gösterdiklerinde, bu durum kıskançlık ve
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başka sorunlara yol açar. Yaratılış 37’de,
babaları Yusuf'a diğer çocuklarından daha
iyi davrandığı için kardeşlerinin Yusuf'tan
kurtulmayı istediklerini görüyoruz. Evdeki
yeni bir bebek herkes için bir sevinç
kaynağı olmalıdır. Akıllı anne babalar, diğer
çocuklarına yeni bir kardeşleri olduğundan
ötürü onları daha az sevmediklerini
bildirmek için her türlü çabayı
göstermelidirler.

ÇOCUKLARININ FİZİKSEL
GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAK

Bir Yuva

Bazı anne babalar çocuklarını büyük anne
ve babaları ya da başka akrabalarla
oturmak üzere yollama adetindedirler. Ama
çocukları için iyi bir yuva sağlamak anne
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babaların görevidir ve Tanrı’nın yardımıyla
anne babalar genelde bunu yapmanın bir
yolunu bulabilirler. Bir ev mütevazı olsa da
temiz, hoş ve sevgiyle dolu olabilir. Bazı
durumlarda akrabalar çocukların maddesel
ihtiyaçlarını anne babalarından daha iyi
karşılayabilecek durumda olsalar bile,
bunlar Hıristiyan bir anne babanın
sağlayabileceği sevgi ve öğretinin yerini
asla alamayacak şeylerdir.

Bazen çocukların evden uzaklaşıp yatılı
okula gitmeleri gerekebilir, ama anne
babadan uzun süre uzaklaşmamaları daha
iyidir. Çocukların anne babalarına
ihtiyaçları vardır. Bu yüzden onların sevgi
ve ilgisinin tadını çıkartmaları için evde
olmalıdırlar.
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Giyecek ve Yiyecek

İyi anne babalar çocuklarını rahat bir
şekilde giydirip onları iyi beslemeye gayret
ederler. Anne onları düzgün, temiz ve rahat
tutmaya çalışacaktır.

Çocukları için doğru türde yiyecekler
hazırlamak annenin işinin önemli bir
bölümünü oluşturur. Çocukların süt, taze
meyve, sebze ve baklagiller, et, balık ve
yumurta gibi besleyici yiyeceklere
ihtiyaçları vardır. Taze meyve ve sebze
olmadan bol bol karbonhidratlı yiyecekler
yemeleri sağlıkları için iyi değildir.
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ÇOCUKLARINI EĞİTMEK

Genel Eğitim

Çocukların bir gün kendi hayatlarını
kazanabilmeleri için onlara gerekli eğitim
ve öğrenimi sağlamak anne babanın
görevidir. Eğitim görmemiş kişilerin -
özellikle kızların - iyi işler bulmaları ve
kendilerine has becerilerini geliştirilmeleri
gitgide zorlaşmaktadır.

Anne Babanın Görevleri

Evde Eğitim. Okullar ve kiliseler çocukların
eğitimine büyük katkıda bulundukları halde,
hiçbir şey çocukların evde anne
babalarından aldıkları eğitimden daha
önemli değildir. Bu eğitim ve öğrenim
çocuk doğduğunda başlar ve çocukların
büyük bir çoğunluğu altı yaşına
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geldiklerinde bütün yaşamlarını etkileyecek
alışkanlıkları geliştirmişlerdir.

“6 Çocuğu tutması gereken yola göre
yetiştir, Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz”
(Süleyman’ın Özdeyişleri 22:6).

Anne babalar çocuklarına vücutlarına
bakmayı öğretmekten sorumludurlar.
Çocuklar erken yaşta, düzgün ve temiz
olma, sık sık yıkanma, yemeklerden önce
ellerini yıkama, saçlarını tarama, dişlerini
fırçalama, giysilerini temiz tutma gibi iyi
alışkanlıkların önemini öğrenebilirler. Tabii
ki bütün bunlarda anne babalar
söylediklerinin yanı sıra örnekleriyle de
çocuklarına öğretirler.

Düzeltme. Herhangi bir öğretinin gerekli
bölümü düzeltmedir ve bu bölüm yaşam ve
sonsuzluk için verilen eğitimin dışında
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bırakılamaz. Bütün çocuklar zaman zaman
anne babalarına itaatsizlik ederler ve
düzeltilmeleri gerekir. Bazen bir anne ya da
baba, yaptığı yanlışın ciddiyetini anla- ması
için çocuğu cezalandırır. Ülkelerinin
yasalarına ve Tanrı’nın buyruklarına saygı
gösterip itaat etmek anne babalarına saygı
ve itaat göstermeyi öğrenen çocuklar için
daha kolay olacaktır.

“15 Değnekle terbiye bilgelik kazandırır,
Kendi haline bırakılan çocuksa annesini
utandırır.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 29:15)

(Düzeltme yöntemleri hem kültürden
kültüre değişebilir, hem de çocuğun yaşına
göre ayarlanmalıdır. Küçük bir çocuğun
şımarıklığına uygun hafif bir "değnek"
yerine delikanlı çocuğun cep telfonunu
kullanma haklarının  kısıtlanması daha
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efektif disiplin olabilir. Yani, değnek
kelimesi çeşitli anlamları taşıyabilir.)

Çocuk asla öfke ruhuyla değil, sevgi
ruhuyla düzeltilmelidir. Neden cezalan-
dırıldığını bilmesi gerekir ve itaat etmeyi
öğrenmelidir. Ama disiplin etmenin doğru
yolları vardır ve anne ya da babanın çocuğa
fiziksel bir zarar vermemek için dikkatli
olması gerekir.

Hıristiyan anne babaların sık uyguladıkları
şeylerden biri de, çocuklarını cezalan-
dırdıktan sonra çocuklarıyla dua etmek ve
onları bağışladıkları ve hâlâ sevdikleri
konusunda onlara güvence vermektir.
Çocuk itaatsizlik ettiğinden ötürü
reddedildiğini düşünürse, ruhsal bakımdan
acı çekebilir. Ama anne babasının onu
sevmedikleri için değil, sevdikleri için
cezalandırdıklarını anlaması sağlanırsa bu
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onun için yararlı, onu olgunlaştırıcı bir
deneyim olabilir.

“24 Oğlundan değneği esirgeyen, onu
sevmiyor demektir. Seven baba özenle
terbiye eder” (Süleyman’ın Özdeyişleri
13:24).

[Özenle. "İbranice'den "zamanında" veya
"erkenden" diye de çevrilebilir; bu şekildeki
çeviri, "ağaç yaşken eğilir" deyimini
çağrıştırır. (Akit Kutsal Kitap'taki dipnot,
s.893)].

Tanrı’nın da çocuklarını düzelttiğini bilmek
çocuğa yardımcı olacaktır.

“12 Çünkü RAB, oğlundan hoşnut bir baba
gibi, Sevdiklerini azarlar” (Süleyman’ın
Özdeyişleri 3:12).
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Çocuklarının yetkiye itaat ve saygı gös-
termeyi öğretmeden büyümelerine izin
veren anne babalar aslında isyanı teşvik
etmektedirler. Bu tür evlerde yetişen
çocuklar, Tanrı’nınki dahil her otoriteye
karşı isyan ederler ve bu tür isyankârlık onu
suç, hapis ve hatta ölüme kadar götürebilir.

Eski Antlaşma’da, çocuklarını eğitip onlara
disiplin vermedikleri için ailelerinde utanç,
ayıp ve trajedi yaşayan iki Tanrı adamının,
Eli ve Davut’un durumunu okuyoruz. Bu
yüzden anne babaların sadece kendilerinin
Tanrı yolunda yaşam sürmeleri değil,
çocuklarına da Tanrı’ya itaat etmeyi
öğretmeleri talep edilmektedir.

Eli, Tanrı'yı seviyordu, ama oğulları
kötüydüler ve Tanrı’nın evine utanç
getirdiler. 1.Samuel 3:13’de Tanrı’nın, Eli’nin
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oğullarını düzeltmeyişinden ötürü
söylediklerini okuyoruz:

"13 Çünkü farkında olduğu günahtan ötürü
ailesini sonsuza dek yargılayacağımı Eli'ye
bildirdim. Oğulları Tanrı'ya saygısızlık
ettiler[a]. Eli de onlara engel olmadı."

Kral Davut’un oğlu Adoniya, krallığı
babasından zorla almaya çalıştı. Kendi
istediklerini gerçekleştirmek istiyordu ve
bu daha sonra onu trajik bir ölüme götürdü.
Oğlu büyürken onu düzeltme- diğinden
ötürü bu durumun suçlusu büyük ölçüde
Davut’tu.

1.Krallar l:6’da bu konu hakkında şunları
okuyoruz: “6 Babası Davut hiçbir zaman,
'Neden şöyle ya da böyle davranıyorsun?'
diye ona karşı çıkmamıştı.” Hayatında
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disiplin tanımamış Adoniya, kral olmak için
babasına komplo düzenledi.

ÇOCUKLARININ RUHSAL
GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAK

Çocukların Adanması

Anne babaların, Tann’nın onlara güvenerek
kendi bakımlarına emanet ettiği çocukların
yaşamlarını biçimlendirme ve onlara yol
gösterme sorumlulukları vardır. Bir çocuğu
Tanrı’ya adamak üzere Tanrı'nın evine
götürdüklerinde anne babalar bu sorumlu-
luğu kabul ederler ve Tanrı’yla özel bir
antlaşmaya girerler. Vaiz, çocuğu yaşamı
boyunca Tanrı’nın bakımı ve korumasına
adayarak çocuk için dua eder. Anne baba,
zamanı gelince çocuğun yanlıştan doğruya
dönüp İsa’yı Kurtarıcısı olarak kabul
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etmenin kendisi için doğal bir şey olması
için çocuğu Tanrı'nın yollarında eğitmeye
söz verirler.

Tanrı, Hanna’nın bir çocuk sahibi olmak
için ettiği duayı yanıtladı ve anne babası
onu Rab’bin evindeki kâhine götürdük-
lerinde Samuel daha küçük bir çocuktu.
Hanna, Eli’ye, “28 Ben de onu RAB’be
adıyorum. Yaşamı boyunca RAB’be
adanmış kalacaktır” dedi (1.Samuel 1:28).
İsa’nın dünyasal anne babası da O’nu
Tann’ya adadılar:

“22 Yusuf’la Meryem çocuğu Rab’be
adamak için Kudüs’e götürdüler” (Luka
2:22).

Tanrı’nın Sözü’nde Eğitmek

Anne babalar çocuklarına cennete giden
yolu öğretirlerken onları hiçbir zaman
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bitmeyecek olan harikulade bir yaşama
hazırlamaktadırlar. Çocuklar çok erken bir
yaşta anne babalarını neyin hoşnut edip
neyin hoşnut etmediğini öğrenebilecekleri
gibi, Tanrı’yı da neyin hoşnut edip neyin
etmediğini öğrenebilirler. Mesih’in Matta
18:6’da bulunan sözleri, bir çocuğun
Mesih’e iman edebileceğini bilmemizi
sağlar:

“6 Ama kim bana iman eden bu küçük-
lerden birini günaha düşürürse, boynuna
kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin
dibine atılması kendisi için daha iyi olur.”

Kiliseye Gitmek

Ailelerin kiliseye birlikte gitmeleri gerekir.
Eğer anne babanın yaşam biçimi öğreti-
leriyle tezat oluşturuyorsa, öğretilerin çok
az etkisi olacaktır. Çocukların kendileriyle

199



8 Anne Babanın Görevleri

birlikte gitmelerinde ısrar etmeyen anne
babalar aslında onlara kiliseye gitmenin
önemli olmadığı şeklinde bir mesaj
vermektedirler.

İsa’nın anne babası İsa çok küçükken O’nu
Tanrı’nın evine götürdüler ve büyüdükçe de
götürmeye devam ettiler. Samuel’in anne
babası düzenli bir şekilde Rab’bin evine
gittiler. Yeşu, “15 Ben ve ev halkım RAB’be
kulluk edeceğiz” demişti (Yeşu 24:15).
Tanrı’yı ailelerin bir bütün olarak Kendisine
hizmet etmesinden daha çok hoşnut
edecek bir şey var mıdır?

Yuvayı Korumak

Şeytan her Hıristiyan yuvayı yok etmeyi
istediği halde, insanlar kendilerini Tanrı’nın
korumasına teslim ettiklerinde bunu
yapamaz. Ne yazık ki, yuvayı Şeytan’ın
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saldırılarından korumanın en iyi yolu en sık
biçimde ihmal edilen şeylerden biri, yani
aile olarak birlikte tapınmaktır.

Bazen bölünen yuvalar, anne babaların
doğru şeylerin çoğunu yaptıkları yuva-
lardır. Çocuklarının fiziksel gereksinim-
lerini karşılamışlar; onları eğitmişler; onları
kiliseye götürmüşlerdir. Ama anne baba,
çocuklarının dinsel eğitiminde önderliği ele
almadıklarında yuvaları felakete
yönelmiştir.

Kendilerini sıcak, soğuk ve tehlikeden
korumak için tahta, çamur ya da tuğladan
yapılmış dört duvarın yanı sıra bir ailenin
zor dönemlerden başarıyla çıkabilmek için,
sevgi, sadakat, bağışlama ve duaya ihtiyacı
vardır. Bunların hepsinin karşı- lanmasının
en iyi yolu ailenin birlikte tapınmasıdır. Karı
kocanın, çocukları için koruma sağlamanın
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yanı sıra kendilerini ayartılma ve günaha
karşı kuvvetlen- dirmeleri gerekir. Bu
konuları önceki bölümlerde özellikle
Kocanın Görevleri, Kadının Görevleri, ve son
ders olan Çocukların Görevleri başlıkları
altında ayrıntılı olarak ele almıştık. Bunları
yeniden okumayı isteyebilirsiniz.

Ailenin birlikte tapınmasını sürdürmek,
zaman, çaba ve planlama gerektirir, ama
bunu yapan anne babalar her fedakârlığa
değdiğini görmüşlerdir. Çiftler, birlikte dua
edip Tanrı’yı aradıkça evliliklerini tehdit
eden ciddi sorunları çözmüşlerdir. Bir süre
Tanrı’ya isyan edip daha sonra O’na dönen
birçok genç, ailenin birlikte tapınması, anne
babalarının duaları ve yol gösteri- minin
etkisinin kendilerini bırakmadığına tanıklık
etmişlerdir. ~ ~ ~
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