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Çocukların Görevleri

Tanrı Sözü’nün itaate verdiği önemi
düşündüğümüzde Kutsal Kitap’ta
çocuklara verilen tek buyruğun, “Çocuklar,
anne babanıza itaat edin” olması tuhaf
değildir. Bir çocuğun öğrenebileceği en
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değerli derslerden biri, yetkiye saygıdır. Ve
bu ders evde başlar.

Kusursuz örneğimiz İsa, Göksel Baba’ya
itaati ile kurtuluşu bütün insanlığa açtı.
Tanrı Oğlu her zaman Baba’yı hoşnut eden
şeyleri yaptı (Yuhanna 8:29) ve itaati önce
dünyasal anne babasından öğrendi (Luka
2:51).

51 İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya
döndü. Onların sözünü dinlerdi.

Suriye’ye esir olarak götürülen küçük İsrailli
kız (2.Krallar 5:1-25), Tanrı’nın gücü
hakkında Suriyeli komutanın cüzamdan
iyileşmesine neden olacak bir biçimde
tanıklık etti. Kuşkusuz bu genç kız,
İsrail’deki evinde anne babasına itaati ve
bundan ötürü de Tanrı’ya itaati öğrenmişti.
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Bu bölümde, çocukların itaati öğrenmeleri
gerekmesinin nedenlerini ele alacağız.
Ayrıca, yetkiye itaat etmesini öğrenenlerin
ve öğrenmeyenlerin yaşamlarında bu
durumun uzun vadeli etkilerini göreceğiz.

Bu bölümde . . .

● Anne Babalarına Saygı Gösterip İtaat
Etmek

● Anne Babalarına Yardım Etmek
● Tanrı’yı Sevip, Onurlandırıp O’na İtaat

Etmek

ANNE BABALARINA SAYGI GÖSTERİP
İTAAT ETMEK

Tanrı Bunu Buyurduğu İçin

Çıkış 20’de yer alan 10 Emir’in beşincisi
çocuklara verilen bir buyruktu ve sonuna

206



9 Çocukların Görevleri

bir vaat eklenmiş olan tek buyruktu. İsa bu
buyruğu tekrarladı (Matta 15:4) ve Elçi
Pavlus da öğretilerinde aktardı:

1 Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın
sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. 2-3

“İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü
olmak için annene babana saygı
göstereceksin.” Vaat içeren ilk buyruk
budur. (Efesliler 6:1-3).

Çocuklar anne babalarına itaat ederek
saygılarını gösterirler. Bir çocuk anne
babasıyla saygısız bir şekilde konuştuğu,
kendisine söylenilenleri yapmayı reddettiği,
annesi babası kendisiyle konuştuğunda
onları duymazlıktan geldiği ya da disiplin
edildiğinde mücadele ettiğinde On
Emir’den birine karşı gelmektedir.
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Eski Antlaşma zamanlarında anne babaya
itaatsizlik o denli ciddi bir suç sayılıyordu
ki, ölümle cezalandırılabilirdi. Hükümet
böylesi şiddetli bir ceza uygulayarak
topluma karşı tehlike oluşturacak yasasız
ve itaatsiz bir ruhun yayılmasını engellerdi.

Eğer bütün çocuklar anne babalarına saygı
gösterip onlara itaat etselerdi çok azı
yasalara karşı gelen ya da suç işleyen
kişiler olurlardı. Akıllı çocuklar anne
babalarına itaat etmeyi seçecekler ve anne
babalarının kendileriyle gurur duymasını
sağlayacaklardır.

“1 Bilge çocuk babasını sevindirir, akılsız
çocuk annesini üzer” (Süleyman’ın
Özdeyişleri 10:1).

Anne babalarının yetkisine saygı göster-
meyenler başka kimsenin yetkisine de
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saygı göstermeyeceklerdir. Çocuklar yasal
olarak reşit olana dek, Tanrı’nın ve
ülkelerinin yasaları anne babalarına onların
üzerinde yetki verir. Ama birisi reşit olup
anne babasının yerine direkt olarak
Tanrı'nın yetkisi altında kendi yaşamını
yürütmeye ve kendi kararlarını vermeye
başlasa bile anne babasına her zaman
saygı göstermelidir.

Sevgileri ve İlgilerinden Ötürü

Tanrı bir aileye çocuk vererek onları
bereketlediğinde anne babaların çocuklara
sevgi ve ilgi göstermelerini bekler. Kadın
dünyaya bir çocuk getirirken yoğun acılar
çeker. Birçok anne baba, çocuklarının
gereksinimlerini karşılamak için kendi
ihtiyaçları olan şeylerden fedakârlık ederler.
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Tanrı anne babaların ellerinden gelen en iyi
şekilde çocuklarına yol göstermesini ve
onları eğitmesini bekler. Bu yüzden ço-
cuklar anne babalarıyla işbirliği yaparak
Tanrı’yla işbirliği yapmaktadırlar. Rab,
İbrahim hakkında,

“19 Doğru ve adil olanı yaparak yolumda
yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun
diye İbrahim'i seçtim. Öyle ki, ona verdiğim
sözü yerine getireyim.” (Yaratılış 18:19)
demiştir.

Çocuklar anne babalarına ne borçludurlar?
Onların kendilerine vermiş oldukları yaşam
armağanını, onlara yiyecek, giyecek,
barınak ve eğitim vermek için çalışma-
larını nasıl ödeyebilirler? Sevgi, saygı ve
itaat, çocukların anne babalarına sevgileri
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ve ilgilerinden ötürü teşekkür etmelerinin
en iyi yollarıdır.

Anne babalar çocukların henüz karşılaş-
madıkları birçok deneyimden geçmişlerdir.
Bazen çocukların sorunlarını çocuğun
anladığından daha iyi anlarlar ve sık sık da
değerli öğütlerde bulunup yardımcı
olabilecek konumdadırlar. Çocukların,
ailede kendilerinden daha kuvvetli ve bilge
birinin olduğunu bilmeye ihtiyaçları vardır.

Bazı gençler anne babaları fakir ve
eğitimsiz oldukları için onlara saygı
göstermekte kusur edebilirler. Belki de
anne babaları bazıları gibi modaya uygun
bir şekilde giyinemiyor, dünya sorunları
hakkında bilgili bir şekilde sohbet
edemiyorlar. Ama bu anne babalar,
çocukları için pek çok şey yapmayı
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istediklerinden kendileri için çok azını
ayırabilmişlerdir. Zamanlarını, paralarını ve
kuvvetlerini yorulmadan ve şikayet
etmeden vermişlerdir, bu nedenle
çocuklarının sevgi ve saygısını hak ederler.
Hangi nedenden olursa olsun anne
babalarına iyi davranmayan çocuklar
sadece onları incitip üzmekle kalmaz,
kendilerine de zarar verirler.

“17 İyilikseverin yararı kendinedir,
Gaddarsa kendi başına bela getirir.
(Süleyman’ın Özdeyişleri 11:17)

Anne Babalara Olan Sevgiden Ötürü

Anne babalarını seven çocuklar onları
hoşnut etmeyi isteyeceklerdir. Bazen
Tanrı’nın bizden istediği bazı şeylere itaat
etmekte zorlanırız, ama O’nun en iyisini
bildiği konusunda O’na güvenmeyi
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öğrenmemiz gerekir. Çocukların da, anne
babalarının kendileri için neyin en iyi
olduğunu bildiklerine güvenmeyi
öğrenmeleri gerekir, çünkü Tanrı anne
babaları çocukların üzerinde yetkili
kılmıştır. İsa buna en iyi örnektir, çünkü
Kendisi Tanrı Oğlu olduğu halde, dünyasal
anne babasına itaat etti.

51 İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya
döndü. Onların sözünü dinlerdi. (Luka

2:51).

ANNE BABALARINA
YARDIM ETMEK

Evde Yardım

Anne babaların çocuklarının gereksinim-
lerini karşılamaları beklenirken çocuklar da
evdeki işlerde paylarına düşeni yapabilirler.
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Bu - yani çocuğun yapabile- ceği işleri
yapma fırsatı yaratma - çocuk eğitmenin
en önemli yönlerinden biridir. Bazen bir
anne baba, çocuğa bir işi yapmayı
öğretmenin yorucu ve bazen de sıkıcı
sürecini yaşamaktansa işi kendisi yapmayı
tercih eder. Ama büyüyünce yetkiye karşı
isyan eden çocukların birçoğu, çok fazla
boş zamanları olan ve evde sorumluluk
üstlenmeyi öğrenmemiş kişilerdir. Küçük
bir çocuğun daha çok oyun zamanına
ihtiyacı vardır ama büyüyüp yetişkinliğe
geçtikçe zamanının gitgide artan bir
bölümü işe ayrılmalıdır.

İnsan çocukken ailesinin içinde sorum-
luluk almayı öğrenmişse bir yetişkin olarak
sorumluluk üstlenmesi kendisi için çok
daha kolay olur. Evin dışında çalışarak
ekstra para kazanan gençler, evin büt-
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çesine katkıda bulunarak anne babalarına
yardım da edebilirler. Bazı gençler kendi
giysilerini ve okul gereksinimlerini alarak,
bu şekilde anne babalarının parasal yükünü
azaltabilmektedirler.

Yaşlı Anne Babaların Bakımı

Yaşları ya da ciddi bir rahatsızlıktan ötürü
anne babalar artık kendilerine bakamadık-
larında çocuklar onların gerekli bakıma
sahip olmasını sağlamalıdırlar. İster anne
babalarını kendi evlerine alıp baksınlar,
ister onların başkaları tarafından bakımı
için gerekeni yapsınlar, bu sorumluluğu
üzerlerine alarak anne babalarına olan
sevgi ve minnettarlıklarını gösterebilirler.

İsa, çarmıhta ölürken çektiği acıların içinde
bile annesini hatırladı. Elçilerinden biri olan
Yuhanna’ya annesine bakma görevini verdi:
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26 İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin
yakınında durduğunu görünce annesine,
“Anne, işte oğlun!” dedi. Sonra öğrenciye,
“İşte, annen!” dedi. 27 O andan itibaren bu
öğrenci İsa’nın annesini kendi evine aldı
(Yuhanna 19:26-27).

TANRI’YI SEVİP, ONURLANDIRIP O’NA
İTAAT ETMEK

İsa’yı Kurtarıcı Olarak Kabul Etmek

Çocuklar Tanrı’yı sevip onurlandırmayı ve
O’na itaat etmeyi çok erken bir yaşta
öğrenmelidirler. Aşağıdaki ayetlerin de
onayladığı biçimde, günahlarından tövbe
edip İsa’yı Kurtarıcıları olarak kabul etmek
için yetişkin olmayı beklemeleri gerekmez.
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“1 Gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa.”
(Vaiz 12:1).

14 İsa, “Bırakın, çocuklar bana gelsin” dedi.
“Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrı’nın
Egemenliği böylelerinindir” (Markos 10:14).

Bir çocuk günah işlediğini anlayacak kadar
büyüdüğünde kurtulmak için de yeterince
büyümüştür. Eğer daha büyük çocuklar
tövbenin kesin kanıtlarını gösterirlerse
vaftiz olmalıdırlar (kendi kilisesinin
adetlerine uyarak tabii). Kişi Mesih’i kabul
etme kararını ne kadar erken verirse o
kadar iyidir, çünkü kişi büyü- dükçe
geçmişine sırtını çevirip Mesih’i kabul
etmesi o kadar zorlaşır.

Tanrı’ya Tapınmak

Tapınmak, “kişinin Tanrı’ya olan sevgisinin
dışavurumu” anlamına gelir. İnsanlar

217



9 Çocukların Görevleri

Tanrı’ya olan sevgilerini, O’na Kendisini
sevdiklerini söyleyerek, ilahiler ve ezgilerle
O’nu överek, kendilerine verdiği bereket-
lerden ötürü O’na teşekkürler ederek ve
duada  ister kendi dillerinde, ister de Kutsal
Ruh'un onlara bağışladığı dua dilinde --
O’nunla konuşarak dışavururlar. Tanrı’nın
evine gitmek, Tann’nın Sözü’nden birlikte
bir şeyler öğrenmek, Kutsal Ruh yüreğe
hitap ettikçe O’na karşı duyarlı olmak,
bunların hepsi tapınma etkinlik- leridir.
Tapınma ayrıca, diğer insanların da Mesih’i
tanıyabilmeleri için parasını ve zamanını
verip çaba göstermeyi de içerir.

Tanrı, çocuklarının evde aileleriyle birlikte
ve Tanrı’nın evinde anne babaları ve
kardeşleriyle birlikte tapınmaya katılma-
larını ister. Kutsal Kitap’taki büyük
adamlardan birkaçı Tanrı’ya tapınıp O’na
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hizmet etmeyi çocukken öğrendiler.
Bunların arasında Musa, Daniel, Samuel ve
Timoteyus’u sayabiliriz. Çocuklardan anne
babalarıyla Tanrı’nın evine gitmeleri
beklenirdi.

“13 Bütün Yahudalılar, çoluk çocuklarıyla
birlikte RAB’bin önünde duruyordu”
(2.Tarihler 20:13).

Din önderleri tapmakta, “Davut Oğlu’na
hozana!” diye bağıran çocukları görünce
öfkelendiler.

16 İsa'ya, “Bunların ne söylediğini duyuyor
musun?” diye sordular.

“Duyuyorum” dedi İsa. “Siz şu sözü hiç
okumadınız mı? ‘Küçük çocukların ve
emziktekilerin dudaklarından kendine
övgüler döktürdün.’ ”  (Matta 21:16).
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Tanrı’yı Birinci Sıraya Koymak

Tanrı, her şeyi vermiş olduğu çocuklarının
yaşamlarında en önemli yere sahip olmak
ister.

“33 Siz öncelikle O'nun egemenliğinin ve
doğruluğunun ardından gidin, o zaman size
bütün bunlar da verilecektir.” (Matta 6:33).

Her Hıristiyan’ın yaşamında, Tanrı’ya
öncelik vermenin diğer sadık kalınan
şeylerle mücadeleye neden olduğu bir
zaman gelir. Bir ailede çocuk Hıristiyan ve
anne baba Hıristiyan olmadığında zorluklar
oluşur. Buna karşın çocuklara anne
babalarına itaat etmeleri buyrul- muştur.
Tanrı anne babaya çocukların üzerinde
yetki vermiş ve anne babaya çocuklarına
öğretmek, onları disiplin etmek ve sevmek
sorumluluğunu yüklemiştir.
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Anne baba Hıristiyan olmadığında ne gibi
zorluklar çıkarsa çıksın çocuk anne babaya
saygı gösterip onları onurlandıra- rak
gerçek bir Hıristiyan ruhu göster- melidir.
Bir Hıristiyan’ın inançları kendi üzerinde
yetki sahibi olan kişilerinkinden farklı
olduğu diğer durumlarda olduğu gibi, yanıt
duada Tanrı’yı içtenlikle aramakta bulunur.
İnsansal bakımdan bir çözüm olmadığında
Tanrı sorunları tatmin edici bir şekilde
çözebilir.

Aşağıda, bir çocuğa eğer Tanrı’ya güvenip
itaat ederse yaşamındaki her durumda yol
gösterecek olan Tanrı’nın harikulade
vaatlerinden ikisini bulacaksınız.

13 Herkesin karşılaştığı denemelerden
başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı
güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde
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denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz
için denemeyle birlikte çıkış yolunu da
sağlayacaktır. (1.Korintliler 10:13).

5-6 RAB’be güven bütün yüreğinle, Kendi
aklına bel bağlama. Yaptığın her işte
RAB’bi an, O senin yolunu düze çıkarır.
(Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5-6)

Tebrikler!

Evlilik ve Yuva adlı kitabın etüdünü tamam-
lamış bulunuyorsunuz. Bu bölümlerin iyi
aile ilişkileri kurup mutlu bir yuva oluş-
turma konusunda bazı ilkeler keşfet-
menize yardımcı olduğunu umuyoruz.

~ ~ ~
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