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“Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."
Yeşu 24:15b
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Giriş

İsa’nın izleyicisi olan bir anne baba olarak çok büyük bir 
sorumluluğunuz var. Tanrı size çocuklarınızın sadece fiziksel 
gereksinimlerini karşılama görevini değil, aynı zamanda onları ruhsal 
olarak yetiştirme görevini de verdi. Aileye katılan hlı zaman bulurlar;arer 
çocukla birlikte anne babalar çocuklarını Tanrı’nın yolunda yürümeleri 
için eğitmek konusunda daha kısıtlı zaman bulurlar; sonra çocuklar 
büyürler ve kendi yollarında giderler. Bunları düşünmek, anne baba 
olarak görevimizin ciddiyeti karşısında korkudan titrememize neden olur. 

İyi haber şudur ki, Tanrı anne babaların çocuklarını sadece kendi 
bilgelikleriyle ve kendi güçleriyle yetiştirmelerini beklemez. Tanrı bize 
“Öğütçü” olarak Kutsal Ruh’unu verdi. Ayrıca, gereksinim duyduğumuz 
bilgelik ve rehberlikle dolu olan Sözü’nü de verdi.

40 çalışmadan oluşan bu kitap, özellikle Tanrı’nın Sözü’ne göre 
anne baba olma konusuyla ilgili değerli bilgileri keşfetmenize yardımcı 
olmak için yazılmıştır. Bu kitaptan en iyi şekilde yararlanmak için bir 
karı-kocanın çalışmaları birlikte yapmaları yerinde olur. Tek başınıza 
Tanrı’ya tapınırken size yardımcı olması için de kullanabilirsiniz. Ya da 
anne babalardan oluşan bir küçük grup toplantısında karşılıklı olarak 
birbirinizi teşvik etmeniz için, tartışmalarınıza ve dualarınıza bir rehber 
olarak da kullanabilirsiniz.

Bu kitapta çalışmaların dışında, en sondaki ek kısmında 
çocuklarınız büyürken yardım alacağınız çeşitli listeler ve kaynaklar 
vardır. Kitabı, sık sık bakabileceğiniz bir yere koymanızı tavsiye ederiz.

Tanrı Sözü’nün bilgisinde büyürken, Tanrı sizi cesaret ve umutla 
doldursun; çocuklarınız Tanrı’nın ve sizin yüreğinize sevinç getirsin!
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I. Çocuklar: Tanrı’dan Değerli Bir Armağan
Her çocuğun doğumu bir mucizedir! Tanrı’nın insanoğluna, 

tamamen yeni bir insanı yaratmak için kendisiyle birlikte çalışma 
ayrıcalığını vermesi ne olağanüstü bir şey. Bir düşünün: Tanrı bütün 
insanları – hiçbir insan katkısı olmadan – Âdem ve Havva’yı yarattığı 
şekilde yaratabilirdi, ama bunu yapmadı. Bunun yerine insanoğluna, 
dünyanın en değerli şeyi olan, yaşamı ve beslenmesi için tamamen anne 
ve babasına bağımlı olan küçük bir insanın dünyaya getirilmesi bereketini 
verdi.

Her çocuğun dünyada bir etkisi olacaktır; ya Tanrı’nın egemenliği 
için iyi olarak, ya da karanlığın egemenliği için ve kötü olarak. Anne 
babalar, çocuklarının Tanrı’nın yolunu seçmeleri için onları yönlendirmek 
gibi eşsiz bir fırsata sahiptirler. Tanrı’nın anne babalara verdiği ne müthiş 
bir görev! İnsan yaşamının değerini görmemize yardımcı olacak bazı 
ayetlere bakarak çalışmamıza başlayalım. İlk önce ilk erkek ve kadını ele 
alalım.
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1. Çocuklar Rab’bin Bir Nimetidir – 1. Bölüm
Açılış Sorusu: 
İlk çocuğunuzu ilk defa kucağınıza aldığınız anı düşünün. Kendinizi 
nasıl hissetmiştiniz? O anda aklınızdan geçen düşünceler nelerdi?

Yaratılış 1: 26-28’i okuyun.
[26] Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” 
dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, 
sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” [27] Tanrı insanı 
kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. 
İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. [28] Onları kutsayarak, “Verimli 
olun, çoğalın” dedi, “yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; 
denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün 
canlılara egemen olun.”

1. 28. ayete tekrar bakın. Bu ayet, Tanrı’nın Âdem ve Havva’yı 
kutsamasıyla başlıyor. Bu kutsamaya Tanrı’nın onlara verdiği ilk 
buyruk da dahil. Bu buyruğun ilk kısmı nedir?

2. Bu ayetin, kutsamayı çocuk sahibi olmakla nasıl ilişkilendirdiğine 
bakın. Çocukları Tanrı’nın bir nimeti olarak görüyor musunuz?

Yaratılış 4: 1’i okuyun (aşağıda):
[1] Âdem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kayin'i 
doğurdu. “RAB'bin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim” dedi.

3. Havva, Kayin’i dünyaya getirdiğinde ne dedi?
4. Havva, dünyaya bir çocuk getiren ilk kadındı. Karnından çıkan minicik, 

canlı bir insanı görmenin nasıl bir şey olduğunu aklınızda 
canlandırabiliyor musunuz? Sizce Havva o anda ne düşünmüş ve 
hissetmiş olmalı?

5. “Rab’bin yardımıyla” bir çocuk sahibi olduğunu söylerken sizce ne 
demek istedi?

6. Sizce Havva oğlunu Tanrı’nın bir nimeti olarak gördü mü?
Dua: Size ihsan ettiği her bir çocuğunuz için Tanrı’ya şükredin. 
Çocuklarınızı, Tanrı’nın onları gördüğü gibi görebilmeniz için Tanrı’nın 
size kendi bakış açısını vermesini isteyin. Mümkünse bunu eşinizle birlikte 
yapın.
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2. Çocuklar Rab’bin Bir Nimetidir – 2. Bölüm 
“Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya 

da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası'ndan gelir.” (Yakup 1: 17)

Açılış Sorusu:
Tanrı’nın size kişisel olarak verdiği iyi armağanlar nelerdir?

Aşağıdaki mezmuru okuyun:
[3] Çocuklar RAB'bin verdiği bir armağandır, rahmin ürünü bir 
ödüldür. [4] Yiğidin elinde nasılsa oklar, öyledir gençlikte doğan 
çocuklar. [5] Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana! Kent kapısında 
hasımlarıyla tartışırken utanç duymayacaklar. (Mezmur 127: 3-5)

1. 3. ayette çocukları tanımlamak için hangi sözcükler kullanılıyor?

Bu armağanı kimin verdiği yazıyor?
2. 4-5 ayetlerinde çocuklar neye benzetiliyorlar? Sizce Mezmur yazarı bu 

benzetmeyle çocuklar hakkında ne söylüyor?

Not: Eski Antlaşma zamanında toplumda sözü geçen erkekler, işlerini 
yürütmek ya da anlaşmazlıkları çözmek için kent kapısında toplanırlardı. 
Bir adamın hasımları, ona karşı dava açmak için kent kapısına gelirlerdi. 
Eğer bu adamın arkasında oğulları varsa, kendini savunurken yalnız 
kalmazdı. Bu nedenle o kişinin hasımları tarafından “utandırılması” ya da 
onlar tarafından yenilgiye uğratılması olasılığı düşük olurdu.

3. Anne baba olarak bazen çocuklarımızı bir yük gibi görme düşüncesine 
kapılabiliriz. Çocuklar için para harcamamız gerekir ve zamanımızın da 
büyük bir kısmını alırlar. Bu ayetler, çocukları Rab’bin bir nimeti 
olarak görmenize nasıl yardımcı oldu?

4. Belki bir ya da daha fazla çocuğunuz, fiziksel gereksinimleri nedeniyle 
veya isteklerinde direttiği için çok zor bir çocuktu. Bu çocuğu da 
Tanrı’nın size bir armağanı olarak kabul edebilir misiniz?

Dua: Gözlerinizi kapatın ve çocuklarınızın her birini birer birer 
gözlerinizin önüne getirin. Her çocuğun size Tanrı’dan bir armağan 
olduğunu görmeniz için Tanrı’nın size yardım etmesini isteyin. Tanrı 
çocuklarınızın her birini sizi O’na daha da yaklaştırmak ve size kendi 
yolunu daha fazla öğretmek için kullanıyor. Bunun için Tanrı’ya şükredin.
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3. Tanrı için Her Çocuk Değerlidir
Açılış Sorusu:

Çocuğunuz ya da çocuklarınız doğmadan önce, henüz anne 
karnındayken ultrason görüntülerini gördünüz mü? İlk kez ne zaman 
onun annesinin karnında büyümekte olan küçük bir insan olduğunu fark 
etmiştiniz? Kendinizi nasıl hissetmiştiniz?

Pek çok Mezmurun yazarı olan Kral Davud, Tanrı’nın doğmamış bir 
çocuğu nasıl biçimlendirdiğini düşündüğünde hissettiği hayranlık 
duygularını anlatır.
Aşağıdaki Mezmuru okuyun.

[13] İç varlığımı sen yarattın, annemin rahminde beni sen ördün. [14] 
Sana övgüler sunarım, çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika 
işlerin var! Bunu çok iyi bilirim. [15] Gizli yerde yaratıldığımda, yerin 
derinliklerinde örüldüğümde, bedenim senden gizli değildi. [16] Henüz 
döl yatağındayken gözlerin gördü beni; bana ayrılan günlerin hiçbiri 
gelmeden, hepsi senin kitabına yazılmıştı. [17] Hakkımdaki 
düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı, sayıları ne çok! [18] Kum 
tanelerinden fazladır saymaya kalksam. Uyanıyorum, hâlâ seninleyim. 
(Mezmur 139: 13-18)

1. Bu ayetlere tekrar bakın ve Tanrı’nın anne karnındaki çocuğun 
biçimlenmesine nasıl bir katkısı olduğunu anlatın.

(Not: 15. ayetteki “gizli yer” ve “yerin derinlikleri” ifadeleri aslında “anne 
karnında” anlamına gelmektedir.)
2. Mezmur yazarı Tanrı’nın onu nasıl biçimlendirdiğini tanımlamak için 

hangi sözcükleri kullanıyor? (Özellikle 13-15 ayetlerine bakın.)
3. Eğer Tanrı doğmamış her çocuğun yaratılışında bu kadar özen 

gösteriyorsa, bu size Tanrı’nın her kişiye verdiği değer hakkında neler 
söylüyor?

4. 16. ayet size Tanrı’nın herkes için olan planı konusunda ne anlatıyor?
5. Mezmur 139: 16-18’i tekrar okuyun. Tanrı’nın her çocuk için – 

çocukların fiziksel veya ruhsal açıdan bazı kusurları olsa bile –iyi bir 
planı olduğuna inanıyor musunuz? 

Dua: Çocuklarınızın her birini tek tek düşünmek için birkaç dakikanızı 
ayırın. Baba Tanrı’nın bu çocuğu henüz doğmadan önce sevgi dolu elleriyle 
biçimlendirişini hayal etmeye çalışın. (Acele etmeyin, Tanrı’nın sizinle 
konuşması için zaman verin.) Çocukların dünyaya gelmesi için yarattığı 
muhteşem yol ve verdiği yeni yaşam nedeniyle Tanrı'ya tapınmak için 
zaman ayırın.
Tanrı’nın her bir çocuğunuz için yaptığı özel planın gerçekleşmesi için 
Tanrı’ya sık sık dua edin. Eğer mümkünse bunu eşinizle birlikte yapın.
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4. Her Çocuk Tanrı’nın Yüceliği için Yaratıldı
Açılış Sorusu:

Neden yaratıldığınız hakkında hiç düşündünüz mü? Sizce dünyada 
olmanızın temel amacı nedir?

Bazen anne baba olarak sanki çocuklarımız bize aitmiş gibi düşünür ve 
keyfimize göre davranırız. Şimdi Tanrı’nın Sözü’nün bu konuda ne 
dediğine bakalım.
Aşağıdaki ayetleri okuyun.

Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var 
oldu. O'na sonsuza dek yücelik olsun! Âmin. (Elçi Pavlus İsa hakkında 
konuşuyor, Romalılar 11: 36)
“Rabbimiz ve Tanrımız! Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü 
her şeyi sen yarattın; Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu.” (Elçi 
Yuhanna’nın cennete dair görümünden, Vahiy 4: 9b)
[6] Gelin, tapınalım, eğilelim, bizi yaratan RAB'bin önünde diz 
çökelim. [7] Çünkü O Tanrımız'dır, Bizse O'nun otlağının halkı, Elinin 
altındaki koyunlarız. (Mezmurlar 95: 6-7)
[1] Ey bütün dünya, RAB'be sevinç çığlıkları yükseltin! [2] O'na 
neşeyle kulluk edin, sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna! [3] Bilin ki RAB 
Tanrı'dır. Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz, O'nun halkı, otlağının 
koyunlarıyız. (Mezmur 100: 1-3)

1. Yukarıdaki ayetleri tekrar okuyun. Bizi kim yarattı ve biz kime aitiz?
2. Bu ayetlere göre sadece kim bütün yüceliğe lâyıktır? Bizim O’na karşı 

tavrımız ne olmalıdır?
3. Şu soru hakkında düşünmek için birkaç dakikanızı ayırın: Eğer 

çocuklarınız Tanrı tarafından O’nu yüceltmek için yaratıldılarsa ve 
Tanrı’ya aitlerse, bu gerçek, onları yetiştirme yönteminizi nasıl etkiler?

Dua: Şimdi dua edip, yüreğinizde çocuklarınızın her birini, kendi yüceliği 
için kullanması için Tanrı’ya emanet eder misiniz? Çocuklarınızın “size ait”  
olduğu şeklindeki herhangi bir düşünceyi bir kenara koyup çocuklarınızı 
Tanrı’ya bırakır mısınız? Eğer mümkünse eşinizle birlikte, çocuklarınızın 
her birini kişisel olarak Tanrı’ya adamak için zaman ayırın.
Not: Anne babaların çoğu, çocuklarını Tanrı’ya adamak için özel bir zaman 
ayarlayıp diğer imanlılarla birlikte bunu yapmaktan hoşlanırlar. Bu sayede 
diğer imanlılar da sizin çocuklarınız için dua ederek, çocuklarınızı Tanrı’yı 
sevmeleri ve O’na hizmet etmeleri için yetiştirirken size destek olma fırsatı 
bulurlar.
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5. Tanrı’yı Çocuklarımızdan Daha Fazla Sevmek
Açılış Sorusu:

Sizce anne babaların, yüreklerinde Tanrı’nın olması gereken yere 
çocuklarını koymaları mümkün müdür? Sizce bu nasıl olur?

Şimdi aşağıdaki ayetlerde İsa’nın bu konuda neler söylediğine 
bakalım.

[37] Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık 
değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık 
değildir. [38] Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık 
değildir. (Matta 10: 37-38)

1. 37. ayeti tekrar okuyun. İsa, oğlunu ya da kızını O’ndan daha fazla 
seven kişi hakkında ne diyor?

2. Luka 14: 26’da İsa, ailesinden herhangi birini O’ndan daha yüksek 
tutan birinin O’nun öğrencisi olamayacağını söylüyor. Sizce bu neden 
doğrudur?

3. Yukarıda Matta’dan verilmiş olan ayetleri tekrar okuyun. Bu ayetlere 
göre İsa’nın yüreğimizdeki yeri ne olmalıdır?

Şimdi aşağıdaki ayetleri okuyun.
[30] Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve 
bütün gücünle seveceksin. (Markos 12: 30)

4. İsa bunun en büyük buyruk olduğunu söyledi. Eğer bu buyruğa her gün 
uymak istiyorsanız, bu buyruk, yüreğinizde çocuğunuzu Tanrı’dan daha 
üstün tutmamanız için size nasıl yardım eder?

Anne babalar olarak elbette çocuklarımızı severiz. Tanrı bizden onları 
sevmemizi ister. Onların başarılarından gururlanmak da iyidir. Fakat anne 
babalar çocuklarını Tanrı’dan daha fazla onurlandırmaya kolayca 
ayartılabilirler. Çocuklarımız Tanrı’nın yerini doldurmak için 
yaratılmadılar. Eğer onların yaşamımızın tanrıları olmalarına izin verirsek, 
bu onlarda duygusal ve ruhsal olarak hasara neden olacaktır.
5. Bir önceki çalışmada, çocukların Tanrı’nın yüceliği için yaratıldıklarını 

gördük; bizim yüceliğimiz için değil. Eğer bunu aklımızda tutarsak, bu 
gerçek bizim her şeyi olması gereken yerde (önce Tanrı, sonra ailemiz) 
tutmamıza nasıl yardım eder? 

Dua: Bir süre sessiz olun ve Kutsal Ruh’un yüreğinizi araştırmasına izin 
verin. Sevdiğiniz şeylerde ilk sırayı kim alıyor? Rab’bin önünde 
alçakgönüllü bir tutumla diz çökün, çocuklarınızı O’na verin ve O’nu 
herkesten daha çok sevmeniz için lütfuyla size yardım etmesini isteyin. 
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6. Çocuklarımıza Eşit Derecede Değer Vermek
Açılış Sorusu:

Sizce bir çocuğun kardeşlerinden daha çok tutulması bir aileyi nasıl 
etkiler? (Anne babası tarafından) tutulmayan çocuk olmak nasıl bir 
duygudur sizce?

Yaratılış kitabında Yakup (İsrail olarak da bilinir) ve on iki oğlu anlatılır. En 
küçük oğul olan Yusuf ve Benyamin, Yakup’un en sevdiği karısı Rahel’den, 
Yakup ileri yaştayken doğdular. Yaratılış 37. bölümde Yakup’un 
çocuklarına eşit olarak davranmamasının aile içinde nasıl ciddi sorunlara 
yol açtığını görüyoruz.  

Aşağıdaki ayetleri okuyun.
[3] İsrail Yusuf’u öbür oğullarının hepsinden çok severdi. Çünkü Yusuf 
onun yaşlılığında doğmuştu. Yusuf’a uzun renkli bir giysi yaptırmıştı. 
[4] Yusuf’un kardeşleri babalarının onu kendilerinden çok sevdiğini 
görünce, ondan nefret ettiler. Yusuf’a tatlı söz söylemez oldular. 
(Yaratılış 37: 3-4)

1. 3. ayeti tekrar okuyun. Yakup’un Yusuf’a karşı tutumu nasıldı?
2. Yakup’un Yusuf’a verdiği özel armağan neydi?
3. Yakup’un Yusuf’a olan tutumu, Yusuf’un diğer kardeşlerini nasıl 

etkiledi? (4. ayet)
Yaratılış 37. bölümün devamında, Yusuf’un kardeşlerinin onu kıskandıkları 
ve ondan nefret ettikleri için onu nasıl köle olarak sattıklarını okuyoruz.
4. Her çocuğun farklı yetenekleri ve armağanları vardır. Bazı çocuklar 

fiziksel olarak diğerlerinden daha çekicidir ve bazıları diğerlerinden 
daha akıllıdır. Bazı çocukları sevmek daha kolaydır, çünkü daha fazla 
söz dinlerler. Bazen de anne babalar bir cinsiyeti diğerinden daha üstün 
tutmakla ayartılırlar.

Bütün çocukların, farklılıklarına rağmen diğerleriyle eşit derecede 
sevildiklerini bilmeleri neden önemlidir?

5. Bir çocuk, geliştiği yıllar içinde değişik zamanlarda, fiziksel, duygusal 
ya da ruhsal gereksinimleri nedeniyle kardeşlerinden daha fazla ilgiye 
gereksinim duyabilir. Böyle zamanlarda kendisi için daha az zaman ve 
enerji harcadığınız diğer çocuklarınıza onları da çok sevdiğinizi nasıl 
gösterebileceğinizi düşünün.
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Dua: Çocuklarınızın her birine karşı nasıl davrandığınızı düşünün. 
Tanrı’dan, yüreğinizde bir çocuğunuzu diğerinden daha fazla tutup 
tutmadığınızı göstermesini isteyin.  Çocuklarınıza, her birini çok 
sevdiğinizi ve her birinin gözünüzde değerli olduğunu nasıl 
gösterebileceğiniz konusunda Tanrı’nın size yardım etmesini isteyin.

Bazen çocuklar kötü davranırlar, çünkü sevilmediklerini hissederler ve 
umutsuzca anne babalarının dikkatini çekmeye çalışırlar. Tanrı’dan böyle 
zamanları fark etmeniz ve çocuğunuzun gerçek ihtiyacını (sizin onu 
sevdiğinizi bilme ihtiyacını) nasıl karşılayacağınızı bilmeniz için size 
yardım etmesini isteyin.
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7. İsa Çocukları Kutsadı
Açılış Sorusu: 

Hiç daha önce birisi yaşamınızı kutsamış mıydı? Bu sizi nasıl teşvik 
etmişti? Eğer böyle bir şey olmadıysa, hangi konuda kutsanmayı 
isterdiniz?

Şimdi Yeni Antlaşma’ya dönüp İsa’nın çocukları nasıl kutsadığına 
bakalım. Aşağıdaki ayetleri okuyun.

[13] Bu arada bazıları küçük çocukları İsa’nın yanına getiriyor, onlara 
dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki, öğrenciler onları azarladılar. [14] 
İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, “Bırakın, çocuklar bana gelsin” 
dedi. “Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrı’nın Egemenliği 
böylelerinindir. [15] Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın 
Egemenliği’ni bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe asla 
giremez.” [16] Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup 
onları kutsadı. (Markos 10: 13-16)

1. İnsanlar neden çocuklarını (Luka 18’de yazdığına göre “bebekleri” 
bile) İsa’ya getirmişlerdi?

2. İsa’nın çocuklara olan yaklaşımını, öğrencilerinin yaklaşımıyla 
karşılaştırın. (13-14 ayetleri)

3. 16. ayeti tekrar okuyun. İsa çocuklar için ne yaptı?
4. Yukarıdaki ayetleri tekrar okuyun. İsa, O’nun gözünde çocukların 

değerli olduğunu sözleriyle ve eylemleriyle nasıl gösterdi? 
5. Çocuklarınız size bir şey için geldiğinde onlara nasıl tepki gösterdiğiniz 

hakkında bir dakika düşünün. Onlar için zaman ayırıyor musunuz, 
yoksa sizi rahatsız ettikleri için sık sık sinirleniyor musunuz?
Tıpkı İsa’nın çocukları kutsaması gibi, siz de çocuklarınızı kutsaması 
için İsa’nın adıyla sık sık dua ediyor musunuz?
Dokunuşlarınızla sevginizi göstermek için onları sık sık kucaklıyor 
musunuz?

6. Çocuklarınızla olan ilişkiniz konusunda yapmayı istediğiniz 
değişiklikler var mı?

Dua: Çocuklarınızın yaşamında hangi alanları kutsamak için dua etmek 
isterdiniz? Şimdi çocuklarınızı bu konularda kutsamak için ve Tanrı’nın, 
size verdiği her çocuğu koruması için dua edin. Tanrı’dan size 
çocuklarınızın ne kadar değerli olduklarını göreceğiniz gözler vermesini 
isteyin (sizi rahatsız ediyorlarmış gibi göründükleri zamanlarda bile).
(Not: 18. ve 19. çalışmalarda bu konuya daha yakından bakacağız.)
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II. Örnek: Çocuklarımıza Mesih’i Örnek Göstermek
Baba Tanrı O’nun egemenliğinin çocukları olarak nasıl yaşamamız 

gerektiğini bilmemizi istediğinde, bize yalnızca talimatlardan oluşan bir 
kitap vermedi. Bize mükemmel bir örnek olması için İsa’yı gönderdi. İsa 
bize Tanrı’nın sevgisini gösterdi, hatta bizim için yaşamını verdiği ana 
kadar.

İsa’nın dünyadaki yaşamının tamamı, bize Baba Tanrı’nın nasıl 
olduğunu gösterdi. Yuhanna 14:8’de İsa şöyle diyor: “Beni gören, 
Baba’yı görmüştür.” Şimdi bizim, İsa’nın örneğini izleme ve İsa’nın nasıl 
olduğunu kendi yaşamlarımızla çocuklarımıza gösterme fırsatımız var. 
Çocuklarımız çok küçük yaştan itibaren bizim yaptıklarımızı seyrederler 
ve söylediğimiz her şeyi dinlerler. Çocuklarımız karşılarında her gün 
Mesih’inki gibi davranış ve tutumlar görürlerse, bu onlara yüreklerini 
İsa’ya vermeyi istemeleri için yardım edecektir. 

Bu bölümdeki çalışmalar, İsa’nın bize örnek olduğu önemli 
yollardan birkaçına değinecektir. Bu da bizim, çocuklarımızı nasıl 
etkileyeceğimize daha yakından bakmaya başlamadan önce kendi 
yaşamlarımıza bakmamızı sağlayacak.

Çalışmaları yaparken kendinize şu soruyu sorun: “Çocuklarıma 
İsa’yı gerçekten örnek olarak gösteriyor muyum? Bunu hiçbir zaman 
mükemmel olarak yapmasam da Kutsal Ruh’un yardımıyla bu konuda 
nasıl daha iyi olabilirim?”
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8. Sevgi ve İtaat Örneği – 1. Bölüm
“… Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin.” (Yuhanna 15:12)

Açılış Sorusu:
Hayatınızda şimdiye kadar, sizi sevdiğini özel bir şekilde gösteren biri 
oldu mu? Onun bu sevgisi sizi nasıl etkilemişti?

(Not: Eğer okumadan atladıysanız, bu çalışmaya devam etmeden önce 2. 
bölümün giriş yazısını okuyun (17. sayfa). Bu, neden İsa’nın örneğine 
baktığımızı anlamanıza yardımcı olacak.) 
İsa bize sevginin ve kurbanın mükemmel örneğini sundu. Aşağıdaki 
ayetleri okurken, kendi yaşamınızla, Tanrı’yı ve başkalarını sevmeleri için 
çocuklarınızı nasıl teşvik edebileceğinizi düşünün.
Aşağıdaki ayetleri okuyun.

[9] Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde 
kalın… [12] Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi 
sevin. [13] Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden 
daha büyük bir sevgi yoktur. (Yuhanna 15: 9 ve 12-13)
Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, 
Mesih bizim için öldü. (Romalılar 5: 8)

1. Yukarıdaki ayetleri tekrar okuyun. Yuhanna 15: 9’da İsa, öğrencilerini 
Baba’nın O’nun sevdiği gibi sevdiğini söylüyor. Öğrencilerine ne 
buyruk veriyor? (12. ayet)

2. İsa, neyin en büyük sevginin göstergesi olduğunu söylüyor? (13. ayet) 
İsa bize duyduğu bu türden büyük sevgiyi nasıl gösterdi? (Rom. 5: 8’e 
bakın.)

3. Birisi uğruna “canını vermek”, sadece bu kişi için ölmek anlamına 
gelmiyor. Bu çoğunlukla, o kişiye hizmet etmek için istediğiniz bir 
şeyden vazgeçmek anlamına geliyor. Ailenize istekli bir yürekle hizmet 
etmek için kendi arzularınızı bir kenara koyuyor musunuz?

4. Yuhanna’daki ayetlerde gördüğümüz gibi İsa sevgisini eylemleriyle 
gösterdi. Geçen hafta boyunca neler yaptığınızı düşünün. Çocuklarınız, 
davranışlarınıza bakarak onları ve aile dışından kişileri Yuh. 15: 13 
ayetindeki gibi bir sevgiyle sevdiğinizi görüyorlar mı? Günlük 
yaşamınızda sevginizi gösteriyor musunuz?

Dua: 4 numaradaki sorulara tekrar bakın. Biraz zaman ayırıp kendiniz için 
dua edin. Tanrı’ya, O’na ve insanlara duyduğunuz sevgide nasıl 
büyüyebileceğinizi sorun. Gelecekte de sık sık gerek ruhsal gelişmenizde 
gerekse çocuklarınızın örnek alacağı bir model olma konusunda kendinizi 
zayıf gördüğünüz yerlerde Tanrı’nın sizi değiştirmesini isteyin.
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9. Sevgi ve İtaat Örneği – 2. Bölüm
Açılış Sorusu: 

Sizce Tanrı’ya itaat etmek, O’na olan sevgimizi nasıl gösterir?
Aşağıda Yuhanna’dan alınmış ayetleri okuyun.

[27] İsa'nın kendilerine Baba'dan söz ettiğini anlamadılar. [28] Bu 
nedenle İsa şöyle dedi: “İnsanoğlu'nu yukarı kaldırdığınız zaman 
benim O olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı 
Baba'nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. [29] Beni 
gönderen benimledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman 
O'nu hoşnut edeni yaparım.” (Yuhanna 8: 27-29)
Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve 
benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni 
gönderenin istediğini yapmaktır. (Yuhanna 5: 30)
İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi: “Size doğrusunu söyleyeyim, 
Oğul, Baba'nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. 
Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.” (Yuhanna 5: 19)
Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek 
için gökten indim. (Yuhanna 6: 38)

1. Yukarıdaki ayetlere tekrar bakın. Bu ayetler, İsa’nın Baba’sıyla olan 
ilişkisini anlatan sözleridir. Bu ayetlerin hepsinde bu ilişki hakkındaki 
hangi gerçek tekrarlanıyor?

2. Bu ayetler bize İsa’nın Baba’sına bağımlı olması hakkında ne anlatıyorlar?
3. İsa’nın itaati hakkında ne anlatıyorlar?
4. İsa bize, Baba’sına mükemmel bir şekilde bağımlı olan biri olarak 

örnek oldu. Aşağıdaki soruları okurken sizin Tanrı’ya ve Sözü’ne nasıl 
itaat ettiğiniz hakkında düşünün:

• “Her zaman Tanrı’yı hoşnut eden” şeyi yapmak istiyor musunuz?
• Tanrı’ya neden itaat ediyorsunuz? Sizi ne kadar çok sevdiğini 

bildiğiniz ve siz de O’nu sevdiğiniz için mi?
• Çocuklarınız sizin yaşamınıza baktıklarında ne görüyorlar? Kendi 

isteklerinden çok Tanrı’nın isteğini araştırarak Tanrı’ya saygı ve sevgi 
gösteren birinin örneğini mi?

Dua: Yukarıda 4 numaradaki soruları tekrar okuyun. İsa’nın izleyicisi 
olarak hepimiz Tanrı’nın isteğine bağımlı olmayı öğrenme konusunda 
yaşamlarımız boyunca büyüyeceğiz. Tam şu anda Tanrı O’na bağımlı 
olmak için neye gereksinim duyduğunuzu söylüyor? Bunu şimdi yapmak 
istiyor musunuz? Eğer mümkünse düşüncelerinizi eşinizle paylaşın ve 
birlikte birbiriniz için dua edin.
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İkiyüzlülük Hakkında Bir Not
Çocuklarımıza iyi bir örnek olmaya çabalarken, onlara öğrettiğimiz 

şeyleri içtenlikle yaşamamız önemlidir. Çocuklarınızdan sizin 
yapmadığınız şeyleri yapmalarını istiyor musunuz? Sizin davranışlarınız 
kötüyken onların davranışlarının iyi olmasını mı bekliyorsunuz? 
Çocuklarınızla birlikteyken başka, onlar yanınızda yokken başka türlü mü 
davranıyorsunuz? Bütün bunlar ikiyüzlülüğe (gerçekte olmadığımız 
biriymiş gibi görünmeye çalıştığımıza) işaret ederler. Küçük çocuklar, 
dürüst olmadığımız zaman bunu çok iyi hissedebilirler. Eğer İsa’dan 
yaşamınızdaki herhangi bir ikiyüzlülüğü size göstermesini isterseniz bunu 
yapacaktır. Ve Kutsal Ruh da değişmeye başlamanız için size yardım 
edecektir, öyle ki yaptığınız her şey Tanrı’ya bağımlı olmanızdan ve 
gerçek sevgiyle dolu olan bir yürekten kaynaklansın.

İsa’nın İkiyüzlülük Hakkında Sözleri
İsa, kendi zamanındaki din bilginlerini sık sık azarladı, çünkü onlar 

başka insanları etkilemek için çok dindar görünmeye çalışıyorlardı; ama 
Tanrı’nın karşısında yürekleri doğru değildi. İsa’nın ikiyüzlülük hakkında 
ne dediğini aşağıda Matta 23. bölümden alınmış ayetlerde okuyabilirsiniz.

[1-2] Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: “Din 
bilginleri ve Ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. [3] Bu nedenle 
size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların 
yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. 
[4] Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına 
yüklerler, kendileriyse bu yükleri taşımak için parmaklarını bile 
oynatmak istemezler. [5] Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. 
Örneğin, hamaillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar.” 
[23] “Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz 
nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de, Kutsal 
Yasa'nın daha önemli konularını -adaleti, merhameti, sadakati- ihmal 
edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine 
getirmeniz gerekirdi. [24] Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır, 
ama deveyi yutarsınız! 
[25] “Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın 
ve çanağın dışını temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülük ve 
taşkınlıkla doludur. [26] Ey kör Ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın 
içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar. [27] “Vay halinize ey din 
bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz dıştan güzel görünen, ama içi ölü 
kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. 
[28] Dıştan insanlara doğru görünürsünüz, ama içte ikiyüzlülük ve 
kötülükle dolusunuz.”
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10. Dua ve Tanrı’ya Bağlılık Örneği
Açılış Sorusu: 

Güçlü bir dua yaşamı olan – yani Tanrı’yla her şeyi konuşan ve 
Tanrı’yla zaman geçirmekten hoşlanan – ve sizin bizzat tanıdığınız ya 
da hikâyesini okuduğunuz birini düşünün. Bu kişinin yaşamında görüp, 
sizin yaşamınızda da olmasını istediğiniz bir şey var mı? Bu nedir?

Şimdi İsa’nın Baba’sıyla dua aracılığıyla kurduğu ilişkisine bakalım. 
Aşağıdaki ayetleri okuyun.

Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp 
ıssız bir yere gitti, orada dua etmeye başladı. (Markos 1:35)
Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu. (Luka 5:16)
[12] O günlerde İsa, dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya 
dua ederek geçirdi. [13] Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve 
onların arasından, elçi diye adlandırdığı şu on iki kişiyi seçti. (Luka 
6:12-13)

1. Yukarıdaki ayetlere bakın. İsa sık sık nerede dua etti?
2. Bu ayetlerde İsa ne zaman dua etti?
3. Sizce İsa neden Baba’sıyla zaman geçirmek için sık sık uzaklaştı?
Aşağıdaki ayetleri okuyun.
İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri, “Ya 
Rab” dedi, “Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize 
dua etmesini öğret.” (Luka 11:1)

4. Yukarıdaki ayetleri tekrar okuyun. İsa’nın elçileri O’ndan ne yapmasını 
istediler?

5. Sizce neden İsa’nın yaptığı gibi dua etmeyi öğrenmek istediler?  
İsa’nın söylediği ve yaptığı her şeye baktığımızda, Baba’sını sevdiğini ve 
Baba’sıyla tek başına zaman geçirmenin O’nun için çok özel bir şey 
olduğunu görüyoruz. İsa hiçbir şeyi dini zorunluluktan dolayı yapmadı.

6. Sizin Tanrı’yla olan ilişkiniz hakkında düşünün. Tanrı’yı daha iyi 
tanımak istediğiniz ve O’na ihtiyacınız olduğunu bildiğiniz için 
O’nunla zaman geçiriyor musunuz?

Dua: Çocuklarınıza örnek olabileceğiniz en önemli şey Tanrı’yla içten, 
derin ve büyüyen bir ilişkidir. Şimdi biraz zaman ayırın ve Tanrı’yla 
yürümek konusunda nasıl derinleşmek istediğinizi Tanrı’ya söyleyin.
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11. Hizmetkârlık Örneği
Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye... geldi. 

(Markos 10:45)

Açılış Sorusu: 
Kendi çocukluğunuzu düşünün. Çocukluğunuzda anne babanızın ya 
da tanıdığınız başka birinin, büyük olasılıkla kendileri için bir şey 
yapmayı tercih edecekleri halde sizin için bir şey yaptıkları olmuş 
muydu hiç?

Yuhanna 13. bölümde İsa’nın nasıl en düşük hizmetkârın rolünü üstlenip 
elçilerinin ayaklarını yıkadığını okuyoruz. 
Yuhanna 13:12-17’yi okuyun (aşağıda). Eğer bu öyküyü bilmiyorsanız, 
önce Yuhanna 13:1-11’i okuyun.

[12] Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. 
“Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?” dedi. [13] “Siz beni Öğretmen 
ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. [14] Ben 
Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım; öyleyse, sizler 
de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. [15] Size yaptığımın aynısını 
yapmanız için bir örnek gösterdim. [16] Size doğrusunu söyleyeyim, 
köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. [17] 
Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size!” (Yuhanna 13:12-17)

1. 13. ayete tekrar bakın. İsa, kendisinin O’nunla birlikte masada 
oturanların neyi olduğunu söyledi?

2. 14. ve 15. ayetlerde İsa elçilerini nasıl kendisini örnek almaya davet 
ediyor? 

3. İsa’nın yere diz çöküp elçilerinin ayaklarını yıkayışını aklınızda 
canlandırmaya çalışın. O’nun bu eylemi alçak gönüllüğünü nasıl 
gösterdi? Kendinden çok onları düşündüğünü onlara nasıl gösterdi? 
(Yukarıda belirttiğimiz gibi ayak yıkamak en düşük seviyedeki 
hizmetkârın işiydi!)

Not: Anne baba olarak bazen yapmaktan hoşlanmadığınız ya da yapmayı 
zor bulduğunuz şeyleri çocuklarınız için yapmanız gereken zamanlar olur. 
Bir çocuk gecenin yarısı hasta olabilir; siz bitkinken sizin yardımınıza 
ihtiyaç duyabilirler, onlara yardım etmek bazen kendinizi bir şekilde 
alçaltmanızı veya kirletmenizi gerektirebilir.
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4. Çocuklarınızın bir ihtiyacı olduğunda veya ailenize hizmet etmeniz 
gerektiğinde nasıl davrandığınızı düşünün. Kendi kendinize bile olsa 
şikâyet ediyor musunuz? Yoksa hoş davranmanız için Tanrı’nın size 
lütfetmesini isteyip kendinizi yapacağınız işe severek mi veriyorsunuz?

5. İsa’nın tutumu üzerinde düşünmek için biraz zaman ayırın. İsa sadece 
elçilerinin ayaklarını yıkamadı, cennetteki yerini bırakıp dünyaya geldi 
ve bizim için öldü. Bundan daha büyük bir hizmetkârlık örneği olabilir 
mi? 
İsa’nın böyle örnek olması, sizin de aileniz için sevgi dolu ve şefkatli 
bir hizmetkâr olmanıza nasıl yardım eder?

Dua: İsa, kendisini sizin için isteyerek verdiği için O’na şükredin. Ailenize 
hizmet etmeniz için İsa’nın size de aynı sevgi dolu yüreği vermesini 
isteyin. Ailenize hizmet etmek zor olduğunda size ihtiyacınız olan lütfu ve 
gücü vereceği konusunda O’na güvenin. 
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12. Mesih Gibi Davranmak
Açılış Sorusu: 

Kendisini örnek almak istediğiniz, yakından ya da okuduğunuz 
kitaplardan tanıdığınız, imanda sadık biri var mı? Bu kişide çok 
beğendiğiniz ve hayran kaldığınız şeylerden bazıları nelerdir?

Bundan önceki son dört çalışmada İsa’nın, kendisini izleyenlere nasıl örnek 
olduğuna baktık. İsa’nın izleyicileri, O’nun Baba’sına kusursuzca itaat 
etmesinde ve Baba’sıyla tek başına zaman geçirmesinde Baba’sına duyduğu 
sevgiyi gördüler. Ayrıca onların ayaklarını yıkamasında alçakgönüllü 
hizmetini gördüler. Yüzyıllar boyunca İsa’nın izleyicileri kendilerinden 
önce yaşamış inanlıların Mesih’inkine benzeyen yaşamlarını örnek aldıkları 
için Tanrı’nın egemenliği bütün dünyada büyüdü.

Elçi Pavlus mektuplarında öğrencilerini kendisini örnek almaları için sık 
sık teşvik etti. Çocuklarınızı eğitirken bunun ne anlama geldiğini düşünün.
Aşağıdaki ayetleri okuyun.

Kardeşler, hepiniz beni örnek alın. Size verdiğimiz örnek uyarınca 
yaşayanlara dikkatle bakın. (Filipiler 3: 17)

Mesih'i örnek aldığım gibi, siz de beni örnek alın. (1. Kor. 11: 1)
[15] Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticiniz olsa da çok sayıda 
babanız yoktur. Size Müjde'yi ulaştırmakla Mesih İsa'da manevi 
babanız oldum. [16] Bu nedenle beni örnek almaya çağırıyorum sizi. 
(1. Kor. 4: 15-16)

1. Pavlus kimi örnek aldı? (Yukarıda 1. Kor. 11: 1 ayetine bakın.)
2. Pavlus mükemmel biri olmadığını biliyordu. Neden inanlıları kendini 

örnek almaları için teşvik etti?
Pavlus’un yaşamının amacı ve hedefi her gün kendine ve kendi arzularına 
ölmekti, öyle ki Mesih’in yaşamı onda görünsün. Galatyalılar 2: 20’de 
şöyle yazdı: “Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, 
Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve 
benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu'na imanla sürdürüyorum.” 
Kendilerine mektup yazdığı inanlıları hep kendisini örnek almaları için 
teşvik etti.

3. Siz kimi örnek alıyorsunuz? Çocuklarınıza, “Ben nasıl Mesih’i örnek 
alıyorsam, siz de öyle beni örnek alın” diyebilir miydiniz?
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4. Çocuklarınız sizin tutum ve davranışlarınızı örnek alsalardı ne olacağını 
aklınızda canlandırmaya çalışın. Aklınızda canlandırdığınız şeyden 
memnun musunuz?

Dua: Sessiz olmak ve Tanrı’nın Ruhu’nun yüreklerinizi araştırmasını 
istemek için zaman ayırın. Yaşamınızda Mesih’i daha iyi yansıtmak için 
hangi alanlarda gelişmek isterdiniz? Tanrı’dan bu değişikliklerin içinizde 
şimdi gerçekleşmeye başlamasını isteyin. Her gün Pavlus’la birlikte 
“Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende 
yaşıyor” demeyi öğrenin.
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III. Terbiye: Bilgeliğin Anahtarı
Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab'bin 

terbiye ve öğüdüyle büyütün. (Efesliler 6: 4)

Tanrı’nın Sözü’ne göre dünyaya gelen her çocuk Âdem ve 
Havva’nın günahını miras almıştır.

“Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya 
girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah 
işledi.” (Romalılar 5:12)
“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun 
kaldı.” (Romalılar 3:23)

Her çocuğun içinde bencil, inatçı ve gururlu olma eğilimi vardır. 
Çocuklar yanlış davrandıklarında ya da söz dinlemediklerinde, sadece 
içlerindeki günahlı doğaya uygun davranmış olurlar. Anne babalar 
çocuklarının bu kötü özelliklerin üstesinden gelip Tanrı’nın hoşuna 
gidecek bir yaşam sürmelerine nasıl yardım edebilirler?

Bu bölümde dikkatimizi elçi Pavlus’un Yeni Antlaşma’da çocuklara 
ve anne babalara verdiği öğütlere vereceğiz. Pavlus, babalara seslenirken 
“terbiye” ve “öğüt” sözcüklerini kullanıyor. Terbiye, çocuklarımızın 
gözlerini açıp “Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kalacaklarını” görmelerini 
sağlayacaktır. Anne babalar, çocuklarının, kendi çabalarıyla Tanrı’yı 
hoşnut edemeyeceklerini görmelerine yardım etmeliler ve Yeni 
Antlaşma’da olduğu gibi İsa’nın Müjdesini çocuklarına öğretmeliler. 4. 
bölümde ise özellikle çocuklarımıza Tanrı’nın Sözü’ne göre öğüt verme 
konusuna bakacağız.
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13. Çocuklarımıza Saygılı Olmayı ve Söz Dinlemeyi 
Öğretmek – 1. Bölüm

Açılış Sorusu: 
Anne babanızın evinde bir çocukken ne kadar söz dinliyordunuz? Söz 
dinlemek sizin için kolay mıydı, yoksa sık sık isyan etmek ve söz 
dinlememek mi istemiştiniz?

Aşağıdaki ayetleri okuyun.
[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)
Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu 
Rab'bi hoşnut eder. (Koloseliler 3: 20)

1. Efesliler 6: 1 ve Koloseliler 3: 20 ayetlerini tekrar okuyun. Bu ayetlerde 
çocuklara hangi öğütler veriliyor?

2. Efesliler 6:2-3 ayetleri On Emir’den bir alıntıdır. Efesliler 6: 2-3 
ayetlerini tekrar okuyun. 2. ayetteki buyruk nedir? 3. ayette ne sözü 
veriliyor?

Not: Bu buyruk ilk önce İsrail halkına verilmişti. (Mısır’dan Çıkış 20: 12 
ve Yasa’nın Tekrarı 5: 16 ayetlerine bakın.) Bu buyruğa itaat ederlerse 
bereketleneceklerdi. İtaat etmezlerse, yaşamları zorlaşacaktı ve düşmanları 
tarafından yenilgiye uğratılacaklardı. Genellikle, anne babalarının sözünü 
dinleyen çocuklar, büyüdüklerinde başka otoritelere de doğal olarak saygı 
gösterirler. Çocukların otoriteye saygı göstermeyi öğrendikleri yerlerde 
bugün ailelerin ve ulusların nasıl bereketlenecekleri üzerinde düşünün. 
Bunu, çocukların saygısız ve isyankâr olarak büyüdükleri yerlerdeki 
ailelerle ve uluslarla karşılaştırın. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3. Saygı ve söz dinleme konusunda düşünmek için birkaç dakikanızı 

ayırın. Bu iki kavram hangi açıdan birbirine benziyor? Bu ikisi hangi 
açıdan birbirinden farklı?

4. Sizce çocukların anne babalarının sözünü dinlerken aynı zamanda 
yüreklerinde onlara saygı duymamaları mümkün müdür?

Söz dinlemeyen küçük bir kız çocuğuyla ilgili bir hikâye var. Anne babası 
ona oturmasını söylerler. İlk önce bunu reddeder, ama sonra anne babası 
onu cezalandırmakla tehdit ederler, sonuçta küçük kız oturur. Ama anne ve 
babasına “Ben dışarıdan bakıldığında oturuyorum, ama içimde hâlâ ayakta 
durmaktayım!” der.
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5. Söz dinlemek fiziksel bir eylemdir; saygı ise yüreğimizin bir 
tutumudur. Sizce çocuklarımızın hem anne babalarının sözünü 
dinlemeleri hem de onlara saygı duymaları neden önemlidir?

6. Çocuklarınızın her birini düşünün. Size karşı tutumları iyi mi? Size 
karşılık vermeden ya da tartışmadan sözünüzü dinliyorlar mı? Bunlar 
saygının göstergeleridir. Çocuklarınızın hangi tutumlarında saygının ya 
da saygısızlığın işaretlerini görüyorsunuz?

Dua: Şimdi zaman ayırıp çocuklarınızın hem saygılı olmayı hem de söz 
dinlemeyi öğrenmeleri için dua edin. Çocuklarınız büyürken bu önemli 
konuda onları nasıl teşvik edip yetiştirebileceğinizi bilmek için de dua edin.

Düşünmek İçin Bir Şey Daha
Sizin anne babanızla olan ilişkiniz üzerinde düşünmek için birkaç 

dakikanızı ayırın. Çocuklarınız onlarla olan ilişkinize baktıklarında örnek 
alabilecekleri bir saygı görüyorlar mı? Anne babanız hakkında 
konuşurken kullandığınız sözcükler onlara saygı duyduğunuzu gösteriyor 
mu? Kayınvalidenize ve kayınpederinize de saygı gösteriyor musunuz?

Eğer anne babanıza saygı duymuyorsanız, çocuklarınızdan size 
saygı duymalarını beklemek doğru mudur?

Eğer bu buyruğa uymadıysanız, şimdi dua edin ve Tanrı’dan sizi 
bağışlamasını isteyin. Anne babanız ya da eşinizin anne babası 
hakkındaki düşüncelerinizi ya da onlar için kullandığınız sözleri 
denetlemeyi öğrenmeniz için Tanrı’nın size yardım etmesini isteyin. 
Onlara gerçekten saygı göstermek için Tanrı’nın yüreğinizi değiştirmesini 
isteyin. (Anne babanız artık hayatta olmasalar bile bunu yapmanız 
önemlidir.)
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Çocukların Yaşamları Boyunca Anne ve Babalarının 
Sözünü Dinlemeleri ve Onlara Saygı Göstermeleri 

İsteniyor mu?

Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede 
ömrün uzun olsun. (Mısır’dan Çıkış 20: 12)

Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu 
budur. (Efesliler 6: 1)

Kutsal Kitap’ta çocukların hangi yaşta anne babalarının sözünü 
dinlemeleri ya da saygı göstermeleri gerektiği yazmaz. Yine de Kutsal 
Yazılara daha yakından baktığımızda bu konuda biraz anlayış 
kazanabiliriz. Mısır’dan Çıkış 20: 12 ayetinde verilen buyruğun, On 
Emir’in bir parçası olarak saygıdan bahsettiğini, ama söz dinlemekten 
bahsetmediğini fark edeceksiniz. Efeslilerdeki söz dinlemekle ilgili 
buyruk çocuklara verilmiştir; yetişkinlere verilmemiştir.

Yaratılış 2: 24’te Tanrı “Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp 
karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak” diyor. Adam şimdi yeni aile 
birliğinin başıdır. Ve kadın da kocasının otoritesi ve koruması altındadır. 
Hem İsa hem de Pavlus Yeni Antlaşma’da bunu bildirirler.  (Matta 19: 5 
ve Efesliler 5: 31) Bunun farkında olan anne babalar, çocuklarından onlar 
henüz küçükken ve aynı evde yaşarlarken beklemiş oldukları itaati, 
yetişkin olduklarında beklemeyeceklerdir. Yetişkin olan çocuklar da ilk 
sorumluluklarının kendi eşleri ve çocukları olduğunu fark edeceklerdir.

Saygı ise yüreğin bir tutumudur ve genç kadınlar ve erkekler, anne 
baba evini terk ettikten sonra sona ermemelidir. Bu buyruk ilk kez 
Mısır’dan Çıkış 20: 12’de On Emir’in bir parçası olarak verildiğinde, 
sadece çocuklara değil, herkese yöneltilmişti. Matta 15: 4’te İsa, yetişkin 
erkeklere hitap ederken anne babaya saygı göstermekle ilgili bu buyruğu 
söyledi. Bizler aslında herkese saygı göstermeliyiz (Romalılar 12: 10), 
ancak anne babamıza saygı göstermemiz bir buyruktur – pek çok hatalar 
yapmış olsalar bile. Yürekten gelen bir bağışlama, onlara saygı 
göstermemiz için bize yardım eder. Eğer anne babamız gerçekten de çok 
kötü kişilerse, onlara güvenmemiz gerekmez, ama onlar hakkında kötü 
konuşmamalı ve onlara saygısızlık etmemeliyiz. Tanrı’nın Sözü bize anne 
babamız iyi şeyler yaptıklarında onlara saygı göstermemizi söylemez. 
Sadece onlara saygı göstermemizi söyler. Yaşamımızda bu buyruğun sona 
erdiği bir an yoktur.
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14. Çocuklarımıza Saygılı Olmayı ve Söz Dinlemeyi 
Öğretmek – 2. Bölüm

Açılış Sorusu:
Eğer bir çocuk söz dinliyorsa ve anne babasına saygı gösteriyorsa, 
davranış ve tutumu nasıl olurdu sizce?

Şimdi tekrar Pavlus’un Efeslilere ve Koloselilere yazdığı mektuplarda 
verdiği öğütlere bakalım.

Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü 
doğrusu budur. (Efes. 6: 1)
Ey çocuklar, her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu 
Rab'bi hoşnut eder. (Koloseliler 3: 20)

1. Efesliler 6: 1’i tekrar okuyun. Bu ayetlere göre çocuklar neden anne 
babalarının sözünü dinlemeliler?

2. Şimdi Koloseliler 3: 20’yi tekrar okuyun. Bu ayette çocukların hangi 
konuda anne babalarının sözünü dinlemeleri gerektiği yazıyor?
Bu ayete göre çocuklar neden anne babalarının sözünü dinlemeliler?

3. Bu ayetler çocuklara hitap ediyor, ama biz biliyoruz ki çocuklar bu 
buyruklara doğal olarak uymazlar. Kendi çocuğunuzun ya da 
çocuklarınızın davranışlarını düşünün. Yukarıda açılış sorusuna 
verdiğiniz yanıtı düşünün ve verdiğiniz yanıtla çocuklarınızın 
davranışını kıyaslayın.

4. Çocuklarınızı size anne baba olarak saygı göstermeleri ve sözünüzü 
dinlemeleri konusunda eğitirken kendinize sormanız gereken bazı sorular 
var: Sadece yaşamı kendime kolaylaştırmak için mi çocuklarımı böyle 
eğitiyorum? Bunu başkalarının gözünde iyi görünmek için mi yapıyorum? 

Efesliler 6: 1, çocukların anne babalarının sözünü dinlemeleri gerektiğini 
yazar, “çünkü doğrusu budur.” Koloseliler 3: 20 çocukların “her konuda” 
anne babalarının sözünü dinlemeleri gerektiğini yazar, çünkü bu “Rab’bi 
hoşnut eder.” Asıl amacımız budur – çocuklar doğru olanı yaparlar, çünkü 
bu Rab’bi hoşnut eder.
Dua: Çocuklarınızın her biri hakkında ve onların davranışları hakkında 
düşünmek için zaman ayırın. Hangi konuda gelişmeleri gerekiyor? Şimdi 
onlar için dua etmek için zaman ayırın. Kutsal Ruh’un onlara Tanrı’yı ne 
şekilde hoşnut etmediklerini ve yüreklerinin değişmesi için bir kurtarıcıya 
ihtiyaçları olduğunu göstermesi için dua edin. Onlar için sık sık dua etmeye 
devam edin. Eğer çok çocuğunuz varsa değişik günlerde duanızda ayrı ayrı 
her bir çocuğunuza odaklanabilirsiniz. Mümkünse eşinizle birlikte bu 
konular hakkında konuşun ve birlikte dua edin.
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15. Çocuklarımıza Saygılı Olmayı ve Söz Dinlemeyi 
Öğretmek – 3. Bölüm

Açılış Sorusu:
Çocuklar söz dinlemedikleri zaman sizce anne babalar onların bu 
tutumlarından kısmen sorumlu olabilirler mi? Bu nasıl olabilir?

Aşağıdaki ayetleri okuyun.
Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab'bin 
terbiye ve öğüdüyle büyütün. (Efesliler 6: 4)

1. Bu ayete göre anne babalar çocuklarına söz dinlemeyi ve saygı 
göstermeyi öğrenmeleri konusunda nasıl yardımcı olabilirler?

Not: Bu ayette geçen “babalar” sözcüğü, ayetin yazıldığı orijinal dilde 
(Grekçe) daha geniş anlamda aslında “anne babalar” demektir. Buna göre 
bu ayete anneler de dahil edilebilir.
2. Sizce çocukları “Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütmek” ne demektir?
3. Anne babalar bazen çocuklarının söz dinlemeyi ve saygı göstermeyi 

öğrenmelerini nasıl engellerler?
4. Burada üzerinde düşünülmesi gereken bazı sorular var:

• Çocuklarım söz dinlemediklerinde ya da karşılık verdiklerinde bunu 
sevimli buluyor ya da gülüyor muyum?

• Bana vurduklarında ya da başka türlü saygısızca bir davranışta 
bulunduklarında bunu görmezlikten mi geliyorum?

• Çocuklarımın benim sözümü dinlemelerini bekliyor muyum, yoksa 
onların davranışları için hep bir özür mü buluyorum? (“O sadece bir 
çocuk!”)

• Onlardan yapmalarını istediğim bir şeyi yapmadıklarında, bu işi 
onlara yaptırmaya uğraşmaktansa ben kendim mi yapıyorum?

• Onlardan yapmalarını istediğim bir şeyi o anda yapmak istemezlerse, 
canları ne zaman isterse o zaman yapmalarına izin mi veriyorum?

• Onlardan yapmalarını istediğim şeyin sadece bir kısmını yaparlarsa, 
yapmadıkları kısmı görmezlikten mi geliyorum?

5. Yukarıda 4 numaradaki soruları yavaş yavaş ve düşünerek tekrar 
okuyun. Yukarıda bahsedilen noktalar çocuklarınızın Tanrı’nın hoşuna 
gidecek türden söz dinlemeyi öğrenmelerini nasıl engeller?

Dua: Bu çalışmada çocuklarınıza saygılı olmayı ve söz dinlemeyi öğretmek 
konusunu ele aldık. Buna göre çocuklarınıza olan davranışlarınızda 
nerelerde değişiklik yapmalısınız ki çocuklarınız saygı göstermeyi ve söz 
dinlemeyi öğrensinler? Şimdi dua etmek için zaman ayırın ve Tanrı’dan bu 
konularda değişmenize yardım etmesini isteyin.
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16. Değneğin Değeri – 1. Bölüm
Açılış Sorusu: 

Anne babaların çocuklarını eğitirken kullandıkları bazı yöntemler 
nelerdir? Sizce bunlardan en etkili olanı hangisidir?

Çocuğunuz henüz bir bebek değilse, çocukların doğal olarak anne 
babalarının sözünü dinlemeyi sevmediklerini açıkça görebiliyorsunuzdur! 
Bütün çocukların özgür iradesi vardır ve her çocuk Âdem ve Havva’dan 
beri nesilden nesle geçen günahkâr doğanın etkisi altındadır. 
Çocuklarımızın yürekten itaatkâr olmalarına yardım etmenin önemine 
değindik, peki ama bunu nasıl yapabiliriz? Çocuklarımız inat edip bizi 
dinlemeyi reddettiklerinde ne yapabiliriz? Bu ve bundan sonraki çalışmada 
Tanrı’nın Sözü’nde anne babalara rehberlik edecek yerlere bakılacak.
Süleyman’ın Özdeyişleri kitabının yazarı, çocuklarımızı terbiye ederken 
değnekten yardım almayı önerir. 
Aşağıdaki ayetleri okuyun.

Oğlundan değneği esirgeyen, onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle 
terbiye eder. (Sül. Özd. 13: 24)
Henüz umut varken çocuğunu eğit, Onun yıkımına neden olma. (Sül. 
Özd. 19: 18)

1. Sevgi ile terbiye arasında nasıl bir ilişki vardır? (Sül. Özd. 13: 24)
2. Neden terbiyenin eksikliği sevgisizliği gösterir?
3. Çocuğunuzu eğitmezseniz nasıl onun yıkımına neden olursunuz – gerek 

fiziksel yıkım gerekse ruhsal yıkım? (Sül. Özd. 19: 18)
Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır, değnekle terbiye edilirse 
akılsızlıktan uzaklaşır. (Sül. Özd. 22: 15)

4. Yukarıdaki ayete göre değnekle terbiyenin amacı nedir?
[13] Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma, Onu değnekle dövsen de 
ölmez. [14] Onu değnekle döversen, Canını ölüler diyarından 
kurtarırsın. (Sül. Özd. 23: 13-14)

5. Çocuğunuz ağlasa ve size karşı dirense bile onları terbiye ederken 
istikrarlı ve cesur olmanız için bu ayetler sizi nasıl teşvik ediyor?

(Not: Bir sonraki sayfadaki yazıyı okumadan geçmeyin. Bu yazı sevgi dolu 
bir terbiye ile çocuk istismarı arasındaki farkı anlatıyor.)
6. Sül. Özd. 23: 14 ayetine göre çocuğunuzu terbiye etmenin asıl amacı 

nedir? Yukarıda Sül. Özd. 19: 18 ayetine de bakın.
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Dua: Çocuklarınıza nasıl terbiye verdiğiniz konusunda düşünmek için 
birkaç dakikanızı ayırın. Çocuklarınızı yaşama götürecek olan Tanrı’nın 
yolunu sevmeyi öğrensinler diye terbiye ederken istikrarlı mısınız? Bu 
konuda bir eksiğiniz varsa, daha iyi olmanız için Tanrı’nın size yardım 
etmesini isteyin. Çocuklarınızı terbiye etmek sizin için zorsa Tanrı’nın size 
güç vermesi için dua edin.
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Süleyman’ın Özdeyişlerinde Sözü Geçen “Değnek” 
Neydi?

İbranice’de “değnek” için kullanılan sözcük “ağaçtan bir çubuk” 
anlamına gelir. Bunun ne kadar büyük olması gerektiği ya da neye 
benzemesi gerektiği konusunda hiçbir kesinlik yoktur. Bu nedenle anne 
babaların çocuklarının davranışlarını düzeltmek için ne kullanacaklarını 
seçerken sağduyuyla ve bilgelikle karar almaları gerekir. Süleyman’ın 
Özdeyişleri kitabında değnek kullanmakla ilgili bütün ayetlere bakılırsa, 
bu ayetlerin yazarı acı veren bir şeyden bahsediyor gibi görünür. Acı, 
çocuğun söz dinlemeye ikna olması için çoğunlukla gereklidir. Çocukları 
şiddetle dövmek ne sevecen ne de hoş bir davranıştır; vücutlarında 
çürükler veya kanamalar oluşabilir. Vücudun kolayca hasar gören 
kısımlarına da vurulmamalıdır. Buna çocuk istismarı denir.

Pek çok anne baba çocuklarının poposuna hafifçe vurmak için tahta 
kaşık ya da benzeri bir şey kullanırlar. Bu, çocuğun biraz canını 
acıtacaktır, ama asla uzun sürecek bir acıya ya da yaralanmaya neden 
olacak kadar sert vurulmamalıdır. Eğer bu, öfkeyle değil de çocukta 
doğru olanı yapma isteği uyandırmak amacıyla yapılırsa, sevgi dolu bir 
terbiyedir.

Bazı anne babalar bir çocuğa vurmanın yanlış olduğuna inanırlar. 
Bu çalışmaların amacı herhangi bir terbiye yönteminin reklamını yapmak 
değildir; amaç Tanrı’nın Sözü’nde bu konuda ne dendiğine bakmaktır. 
Anne babalar çocuklarını nasıl terbiye edeceklerine kendileri karar 
vermelidirler, ama etkili bir yöntemi seçmeleri gerekmektedir. Onların 
terbiyesi, çocuğun doğru olanı seçmesine ve kötüden nefret etmesine 
yardım etmelidir. Küçük çocuklar nedenin ne olduğunu anlama yetisine 
sahip değildir. Bu nedenle hafif fiziksel acı, bu amaca ulaşmak için 
gereklidir. Süleyman’ın Özdeyişlerinin yazarı, acı verme düşüncesinden 
çekinmez.

Çocukları sadece yanlış davranışları için terbiye etmemizin yeterli 
olmadığını elbette unutmamalıyız. Bunun yanında onlara Tanrı’nın 
yolunu da öğretmemiz gerekir. Dua etmeli ve yüreklerini Tanrı’ya 
çekmeye çalışmalıyız. 4. bölümde bu konuya daha fazla değineceğiz. 
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17. Değneğin Değeri – 2. Bölüm
Açılış Sorusu:

Çocuklarınızdan memnun musunuz? Çocuklarınızın yüreklerinizi 
sevinçle doldurdukları anları düşünün.

Süleyman’ın Özdeyişlerinde çocukları terbiye etme konusunda başka 
neler yazdığına bakalım.

Değnekle terbiye bilgelik kazandırır, Kendi haline bırakılan çocuksa 
annesini utandırır. (Sül. Özd. 29: 15)

1. Değnekle terbiye etmenin sonucu nedir? Sizce değnekle terbiye etmek 
çocuklara nasıl bilgelik kazandırır?

2. Çocuğu kendi haline bırakmak neden utanç getirir?
Oğlunu terbiye et, o da sana huzur verecek ve gönlünü hoşnut edecektir. 
(Sül. Özd. 29: 17)

3. Terbiye edilen çocuk, kendi haline bırakılan çocuktan (15. ayete bakın) 
hangi açıdan farklıdır?

4. Yukarıda Süleyman’ın Özdeyişlerinden verilmiş ayetleri ve 16. 
çalışmada verilmiş olan ayetleri (aşağıda) tekrar okuyun.
Oğlundan değneği esirgeyen, onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle 
terbiye eder. (Sül. Özd. 13: 24)
Henüz umut varken çocuğunu eğit, onun yıkımına neden olma. (Sül. 
Özd. 19: 18)
Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır, değnekle terbiye edilirse 
akılsızlıktan uzaklaşır. (Sül. Özd. 22: 15)
[13] Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma, onu değnekle dövsen de 
ölmez. [14] Onu değnekle döversen, canını ölüler diyarından 
kurtarırsın. (Sül. Özd. 23: 13-14)

5. Sizin amaçlarınız da Süleyman’ın Özdeyişlerindekilerle aynı mı?
Bu amaçlara ulaşmak için ne yapıyorsunuz?
Neyi daha farklı yapmaya başlamanız gerekiyor?

Dua: Çocuklarınızın sonsuz ölümden korunmaları ve bilge olmaları için 
onları ne zaman ve nasıl terbiye edeceğiniz konusunda Tanrı’nın size 
bilgelik vermesini ve sizi yönlendirmesini istemek için dua edin.
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18. Çocuklarımıza Karşı Yapıcı Olmak
Açılış Sorusu:

Özdeyişlerde çocuklarınızı nasıl sevgiyle terbiye edeceğiniz yazılıdır, 
öyle ki bilge olsunlar ve korunsunlar. Bu terbiye, onların davranışlarına 
kızıp onları döverek canlarını acıtmaktan hangi açıdan farklıdır? Onları 
herkesin gözü önünde utandırmaktan nasıl farklıdır?

Bazen anne baba olarak çocuklarımızı belli şekilde davranmaya zorlarız. 
Onları ağır şekilde cezalandırmaya ve onlara karşı öfkelenmeye ayartılırız. 
Ama Yakup 1: 20’de şöyle yazar: “Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği 
doğruluğu sağlamaz.” Şimdi Pavlus’un bu konuda ne yazdığını görmek 
için yazdığı mektuplara tekrar bakalım.
Aşağıdaki iki ayeti okuyun.

Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab'bin 
terbiye ve öğüdüyle büyütün. (Efesliler 6: 4)
Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır. 
(Koloseliler 3: 21)

1. Anne babalar ne şekilde “çocuklarının öfkesini uyandırırlar”? (Efesliler 
6: 4) Aşağıda sıralanmış şeyler çocukların öfkesini nasıl 
uyandırabilirler?

• Onlara adil davranmamak.
• Sözlerinizle ya da fiziksel taciz yoluyla onlara karşı sert davranmak.
• Onları başkalarının yanında utandırmak.

2. Siz küçükken içinizde öfke uyandıran şeyler yaşadınız mı?
3. Anne babalar nasıl bazen çocuklarını “incitirler” veya “cesaretlerini 

kırarlar”? (Kol. 3: 21) Aşağıda anne babaların sık sık yaptıkları bu 
türden hatalar var.

• Çocuklar bir şeyi mükemmel yapmadıkları zaman onlara bağırmak ya 
da onları aşağılamak.

• Yaptıkları ya da yapmadıkları bir şey nedeniyle sürekli azarlamak.
• Sık sık onlara karşı sabırsız olmak.
• Onlara belâ okumak.
• Ya doğrudan yüzüne karşı ya da başkalarına çocuklar hakkında sürekli 

olumsuz şeyler söylemek.
• Evinizi sevginin değil kuralların hâkim olduğu bir kurum haline 

getirmek.
• Kendi deneyimlerinize dayanarak başka örnekler verebilir misiniz?

! ! 35



4. Kendi evinizi düşünün. Çocuklarınızın öfkesini uyandırıyor musunuz?
Bazen onların cesaretini kıracak şeyler söylüyor ya da yapıyor 
musunuz?

Dua: Kutsal Ruh’un yüreğinizi araştırması için dua edin. Çocuklarınızın 
öfkesini uyandıracak veya onların cesaretlerini kıracak herhangi bir 
eyleminiz veya sözünüz için Tanrı’dan sizi bağışlamasını isteyin. 
Çocuğunuzdan da sizi bağışlamasını isteyebilirsiniz. Tanrı’dan size 
çocuklarınıza karşı yıkıcı olmak yerine onları cesaretlendireceğiniz ve 
onlara karşı yapıcı olacağınız yollar öğretmesini isteyin.

Not: Eğer çocuklarınıza belâ okumuşsanız, bu sözlerin kötü bir gücü 
olduğunu fark etmek önemlidir. Ama eğer İsa’ya gelir ve O’ndan sizi 
bağışlamasını isterseniz bu güç kırılacaktır. İsa’nın güçlü adıyla dua edin ve 
O’ndan okuduğunuz belâların kötü gücünü kırmasını isteyin. Eğer bunları 
çocuğunuzun yüzüne karşı söylemişseniz ve çocuğunuz sizi anlayacak 
yaştaysa ondan da sizi bağışlamasını isteyin. Sonra çocuğunuzu kutsayın.
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19. Sözlerimizi Çocuklarımıza Karşı Yapıcı Olmak için 
Kullanmak

Dil ölüme de götürebilir, yaşama da; (Sül. Özd. 18: 21)

Açılış Sorusu:
Cesaretiniz kırıkken birisinin sizi cesaretlendirecek sözler söylediği bir 
anı hatırlayabiliyor musunuz? Kendinizi nasıl hissetmiştiniz?

Hepimiz başkalarının sözlerinden etkilenmişizdir. Kendimizi yorgun 
hissettiğimiz ya da cesaretimizin kırıldığı zamanlarda olumlu sözler bize 
yenileyici bir güç verebilirler. Aynı şekilde olumsuz sözler kendimizi 
değersiz ve umutsuz hissetmemize yol açabilirler. Anne baba olarak 
konuştuğumuz sözlerin ve onları nasıl söylediğimizin çocuklarımızın 
üzerinde çok güçlü bir etkisi olabileceğini fark etmemiz iyidir. Sözlerimiz 
ya Tanrı’nın onlar için planlamış olduğu her şeyi almalarına yardım eder, 
ya da içlerinde derin bir güvensizlik hissetmelerine ve yaralanmalarına 
neden olabilirler.
Özdeyişlerden bu konuda düşünmemize yardım edecek olan bazı 
ayetlere bakalım.

Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, bilgelerin diliyse şifa 
verir. (Sül. Özd. 12: 18)

1. Bir şey söylemeden önce düşünmezsek, kırıcı şekilde konuşmamız 
mümkündür. Yukarıdaki ayetler sert sözleri neye benzetiyor?

2. Bilgelerin dili ne açıdan farklıdır?
Okşayıcı dil yaşam verir, çarpık dilse ruhu yaralar. (Sül. Özd. 15: 4)

3. Yukarıdaki ayetlerde söylenen iki türlü konuşma şeklini karşılaştırın. 
Her ikisinin sonucu nasıldır?
Bazen çocuğunuzun yüreğini ya da ruhunu yaralıyor musunuz?
Hoş sözler petek balı gibidir, cana tatlı ve bedene şifadır. (Sül. Özd. 16: 24)

4. Hoş sözler neye benzetiliyor? Bu ayete göre böyle sözlerin bize ne gibi 
yararı vardır?

Dili denetlemek kolay değildir, ama bunu öğrenmemiz çok önemlidir. 
Çocuklarınıza söylediğiniz sözleri düşünün. Sözleriniz yaşam, sağlık ve 
cesaret mi veriyor, yoksa çocuğunuzun hassas yüreğini mi kırıyor?
Dua: Tanrı’dan size dilinizi denetlemeniz için yardım etmesini isteyin, öyle 
ki çocuklarınızın hatalarını düzeltirken ve onları terbiye ederken bile onlara 
sadece yaşam veren sözler söyleyebilin. 
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Şu andan itibaren çocuklarınıza düzenli olarak cesaretlendirici ve kutsayıcı 
sözler söylemeye başlayın. Yaşamlarında bereket olması için de sık sık dua 
edin. (Dua ederken Kutsal Kitap’tan söyleyeceğiniz kutsamalar için 79. 
sayfadaki EK 1 kısmına bakın.)

Ağzından bilgelik akar, dili iyilik öğütler. (Sül. Özd. 31: 26)
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20. Tanrı’nın Çocukları için Sevgi Dolu Terbiyesi
Açılış Sorusu:

Sizce Tanrı bizi çocukları olarak nasıl terbiye eder? 
Tanrı’nın Sözü’nde Tanrı’nın tek tek bireyleri ve bütün bir ulusu nasıl 
terbiye ettiğini okuyoruz. Tanrı bizi neden terbiye eder? Bizi terbiye 
etmekteki amacı nedir? Aşağıdaki ayetlere bakalım ve kusursuz 
Babamızdan neler öğrenebileceğimizi görelim.
Aşağıda İbraniler mektubundan alınmış ayetleri okuyun.

[5] Size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz: “Oğlum, Rab'bin 
terbiye edişini hafife alma, Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme. [6] 
Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi 
cezalandırır.” [7] Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. 
Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası 
tarafından terbiye edilmez? [8] Herkesin gördüğü terbiyeden 
yoksunsanız, oğullar değil, yasadışı evlatlarsınız. [9] Kaldı ki, bizi 
terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. 
Öyleyse Ruhlar Babası'na bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli 
değil mi? [10] Babalarımız bizi kısa bir süre için, uygun gördükleri gibi 
terbiye ettiler. Ama Tanrı, kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi 
yararımıza terbiye ediyor. [11] Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı 
gelmez, acı gelir. Ne var ki, böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik 
veren doğruluğu üretir. (İbraniler 12: 5-11)

1. 10. ayete göre Tanrı bizi neden terbiye eder?
2. 6-8 ayetlerini tekrar okuyun. Tanrı’nın bizi terbiye etmesi O’nun bizi 

sevdiğini ve kabul ettiğini nasıl gösteriyor?
3. Tanrı’nın bizi terbiye etmesinin sonucu nedir? (11. ayet)
4. Çocuklarınızı terbiye etmenizin sonucu olarak ne görmek istiyorsunuz?
5. Çocuklarınıza verdiğiniz terbiyeyi düşünün. Onları sevdiğiniz için mi 

onları terbiye ediyorsunuz?
Çocuklarınız, onları sevdiğiniz için onları terbiye ettiğinizi biliyorlar 
mı? Bunu nereden biliyorlar?

Dua: Anne baba olarak çocuklarınızı terbiye ederken Mesih’e daha fazla 
benzemeniz için dua edin. Nerede değişiklik yapmanız gerekiyor? 
Çocuklarınızın yanlışlarını düzeltmek zorunda olsanız bile onları ne kadar 
sevdiğinizi ve kabul ettiğinizi göstermeniz için Tanrı’nın size yardım 
etmesini isteyin. Eğer mümkünse bu konuda eşinizle konuşun ve birlikte 
birbiriniz için dua edin.
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21. Lütufkâr Anne Babalar Olmak
Açılış Sorusu:

“Lütuf” sözcüğü sizce ne anlama gelir? Yaşamınızda ne şekilde 
Tanrı’nın lütfunu yaşadınız?

Geçen çalışmalarda anne babaların çocuklarını terbiye etmelerinin ne kadar 
önemli olduğuna baktık. Bu ihmal edilmemelidir! Ama göklerdeki 
Babamızın yaptığımız her şeyde, O’nun çocukları olarak bize karşı olan 
tutumunu aklımızdan çıkarmayalım.

Lütuf: Tanrı’nın bize gösterdiği ya da bizim başkalarına karşı 
gösterdiğimiz hak edilmemiş iyilik veya merhamet.
Aşağıda Yuhanna’nın ilk bölümünden alınmış ayetleri okuyun.

[14] Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini -Baba'dan 
gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini- gördük… [16] 
Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. [17] 
Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih 
aracılığıyla geldi. (Yuhanna 1: 14 ve 16-17)

1. 14. ayete yakından bakın. İsa’nın hangi iki şeyle dolu olduğunu 
yazıyor?

2. İsa’nın lütfu ve gerçeği getirerek dünyaya gelmesi sizin için kişisel 
olarak ne anlama geliyor? Bunun hakkında düşünmek için birkaç 
dakikanızı ayırın. Neden yaşamınızda her gün bunların ikisine de 
ihtiyacınız var?

3. 16. ayeti tekrar okuyun. Yaşamınızda ne şekilde “lütuf üzerine lütuf” 
aldınız?

4. Tanrı’nın size gösterdiği lütuf, O’na daha çok benzemenize nasıl 
yardım ediyor?

5. Şimdi 17. ayete bakın. Musa aracılığıyla ne verildi? İsa aracılığıyla ne 
geldi?

Eğer bir evde huzur ve düzen olması isteniyorsa, elbette o evde uyulması 
gereken kurallar olmalıdır. Ama her çocuk, hata yaptığında bağışlama, 
sevgi ve kabul edilme bulacağını da bilmelidir. Çocuklarımız bizim gibi 
merhamete ve lütfa gereksinimi olan düşmüş varlıklardır. Tıpkı göksel 
babamızın bize karşı merhametli olmasını istediğimiz gibi, biz de 
çocuklarımıza karşı merhametli bir yüreğe sahip olmalıyız.
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6. Kendi ailenizi düşünün. Ailenizde kurallar mı yoksa lütuf mu egemen?
Sizce çocuklarınıza karşı gösterdiğiniz lütuf, onların İsa’ya benzemek 
istemelerine nasıl yardımcı olabilir?

Dua: Sessizce beklemek için bir dakikanızı ayırın ve Tanrı’nın Ruhu’nun 
yüreğinizde sizinle konuşmasına izin verin. Çocuklarınıza nasıl daha fazla 
lütuf gösterebilirsiniz? Tanrı’ya, size gösterdiği lütfu için teşekkür edin.
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22. Çocuklarımıza Nasıl Lütuf Gösterebiliriz?
İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle 

davranın. (Matta 7: 12)
Açılış Sorusu:

Hiç hak etmediğiniz halde birinin size merhamet gösterdiği bir zamanı 
hatırlıyor musunuz?

“Lütuf” pek çok şeyi kapsar – iyilik, bağışlama, sabır, nezaket vs. Aşağıda 
Pavlus’un mektubundan alınmış ayetler lütufkâr anne babalar olmamız için 
bize pratik yollar gösterir.
Aşağıdaki ayetlerin hepsini okuyun.

[4] Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir… [7] Sevgi her şeye katlanır, her 
şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. (1. Korintliler 13:4 ve 7)
Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı 
gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. (Efesliler 4: 32)
[12] Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten 
sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. [13] 
Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, 
Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. [14] Bunların 
hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. (Koloseliler 
3: 12-14)

1. Yukarıdaki ayetleri tekrar okuyun. Bu ayetlere göre başkalarına karşı 
nasıl davranmamız gerektiğini açıklayın.

2. Bu ayetlerde hangi özellikler tekrarlanıyor?
3. Çocuklarınızla olan ilişkinizi düşünün.

• Onlara karşı sabırlı mısınız, yoksa suçlamada veya yargılamada 
aceleci misiniz?

• Çabuk bağışlıyor musunuz?
• Tıpkı Tanrı’nın zayıflıklarınızda size karşı merhametli olması gibi siz 

de zayıflıklarında çocuklarınıza karşı merhametli misiniz?
Dua: Tanrı’nın size, özellikle İsa’nın çarmıhta kurban olması aracılığıyla 
gösterdiği merhamet ve iyilik hakkında düşünmek için birkaç dakika ayırın. 
Tanrı’nın merhametini ve iyiliğini hak ediyor musunuz? Dua edin ve 
yukarıdaki ayetlerde tanımlanmış olan özellikleri çocuklarınıza karşı 
göstermediğiniz zamanlar için Tanrı’nın sizi bağışlamasını isteyin. Lütufkâr 
bir anne baba olma konusunda gelişmeniz için Tanrı’nın size yardım 
etmesini isteyin.
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IV. Öğüt: Tanrı Bilgisinin Anahtarı
Onları Rab'bin terbiye ve öğüdüyle büyütün. (Efesliler 6: 4)

Çocuklarımızı terbiye etmek veya eğitmek konusunda Tanrı’nın 
Sözü’nde ne yazdığına baktık; şimdi onlara öğüt vermenin ya da onlara 
bir şey öğretmenin ne olduğuna bakacağız. Terbiye ve öğüt her zaman 
ayrılmaz bir ikili gibi olmalıdır. Sadece çocuklarımızın yanlış 
davranışlarını düzeltmek yeterli değildir; aynı zamanda onlara Tanrı’nın 
Sözü’nde bulunan gerçeği de öğretmeliyiz. Onların Tanrı’nın iyiliğini ve 
küçük yaşlardan itibaren Tanrı için yaşamanın getirdiği bereketi 
görmelerine yardım edersek, büyüdüklerinde yaşamlarını Tanrı’ya 
vermeye hazır olacaklardır. 

Bu bölümdeki çalışmaların yanında çocuklarımızın Tanrı hakkında 
öğrenecekleri çok daha fazla şey vardır. Çocuklarınız bilgelikte ve 
anlayışta büyüdükçe, onlarla birlikte Eski ve Yeni Antlaşma’yı çalışmak 
isteyeceksiniz. Ayrıca onlara Tanrı’nın Sözü’nü kendileri için nasıl 
okuyup çalışmaları gerektiğini öğretip onları teşvik etmek isteyeceksiniz. 
Eğer Tanrı’nın Sözü’nü severlerse yaşamları boyunca onda büyümeye 
devam edeceklerdir.

80. sayfada Ek 2’de, çocuklarınızla birlikte çalışmanız için bu 
kitapta ele alınmayan önemli konularla ilgili öneriler vardır.
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23. Çocuklarımıza Tanrı Sözünü Öğretmek Neden 
Önemlidir?

Açılış Sorusu:
Sizce bolluk içinde olduğumuzda ve yaşamımızda her şey yolunda 
gittiğinde Tanrı’yı unutmamız neden kolaydır?

İsrail halkı yüzyıllar boyunca Mısır’da köle olarak yaşadıktan sonra Tanrı 
onları vaat edilen topraklara götürmesi için Musa’yı gönderdi. Yasa’nın 
Tekrarı kitabı, İsrailliler vaat edilmiş toprakları ele geçirmek üzereyken 
Musa’nın onlara yaptığı uyarılardan ve yüreklendirmelerden oluşan son 
mesajıdır. Musa, insanlar yeni vatanlarında rahata kavuştuktan sonra 
yüreklerinin kolayca Tanrı’dan uzaklaşacağını biliyordu. Bu nedenle 
Tanrı’dan öğrendikleri ve O’nunla yaşadıkları her şeyi gelecek kuşaklara 
iletmelerinin önemini vurguladı.
Aşağıda Yasa’nın Tekrarı kitabından alınmış ayetleri okuyun.

[9] Ancak gördüklerinizi unutmamaya, yaşamınız boyunca aklınızdan 
çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık olun. Bunları çocuklarınıza, 
torunlarınıza anlatın. [10] Horev'de Tanrınız RAB'bin önünde 
durduğunuz günü anımsayın. RAB bana şöyle dedi: “Sözlerimi 
dinlemesi için halkı topla. Öyle ki, yaşamları boyunca benden korkmayı 
öğrensinler, çocuklarına da öğretsinler.” (Yasa’nın Tekrarı 4: 9-10)

1. 9. ayeti tekrar okuyun. Musa, Tanrı’nın kendileri için neler yaptığını 
unutmamaları için halkı teşvik ederken hangi sözcükleri kullanıyor? 
Dikkatli olmazlarsa ne olabileceğinden endişe ediyor?

2. Musa’nın hitap ettiği kuşak Tanrı’nın pek çok olağanüstü işlerine tanık 
olmuşlardı. Tarihlerinin bu önemli kısmının gelecek kuşaklara 
aktarılacağından emin olmak için ne yapmaları gerekiyordu? (9. ayet)

3. 10. ayeti tekrar okuyun. Tanrı Horev Dağı’nda halkına seslendiğinde 
onlar için ve çocukları için hedefi neydi?

(Not: Mısır’dan Çıkış kitabının 19. bölümünde Horev Dağı’nda başka ne 
olduğunu okuyabilirsiniz.)
4. Sizce “Tanrı korkusu” nedir? (Tanrı korkusunun ne olduğunu daha iyi 

anlamak için, bu çalışmadan sonraki “Tanrı Korkusu Nedir” başlıklı 
yazıyı okuyun.)

5. Sizce onların ve çocuklarının bütün yaşamları boyunca Tanrı’dan 
korkmayı öğrenmeleri neden önemliydi?
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6. Siz Tanrı’dan korkuyor musunuz? Tanrı’nın sizin uğrunuza neler 
yaptığını ve İsa’nın sizi günahlarınızdan kurtardığını unutmayın diye 
ruhunuzu “uyanık” tutmak için (9. ayet) ne yapıyorsunuz?
Bu önemli konuları çocuklarınıza aktarmak için ne yapıyorsunuz?

Dua: Tanrı korkusunu öğrenmeniz için kendiniz ve aileniz için dua edin. 
Bunu yaptığınız zaman bir sonraki sayfada açıklandığı gibi kötülükten 
nefret edecek, bilge olacak, tam bir güvene ve yaşam kaynağına sahip 
olacaksınız.
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“Tanrı Korkusu” Nedir?
“Tanrı’dan korkmak” demek, O’nun bütün evrenin yaratıcısı 

olduğunu ve bütün güç ve yetkinin O’na ait olduğunu anlamak demektir. 
O bir gün bizim yargıcımız olacak; O’ nu aldatamayız ve O’na rüşvet 
veremeyiz. Her şey O’nun önünde açıktır. Mezmur 96: 9’da O’na 
tapınırken “korkular içinde titrememiz” gerektiği yazar. Aşağıda Tanrı 
korkusunu anlamamıza yardım edecek ayetler var:

• Bütün yeryüzü RAB'den korksun, Dünyada yaşayan herkes O'na saygı 
duysun. (Mezmur 33: 8)

• RAB'den korkmak kötülükten nefret etmek demektir. (Sül. Özd. 8: 13)
• RAB korkusudur bilgeliğin temeli. Akıl Kutsal Olan'ı tanımaktır. (Sül. 

Özd. 9: 10)
• RAB'den korkan tam güvenliktedir. (Sül. Özd. 14: 26)
• RAB korkusu yaşam kaynağıdır, İnsanı ölüm tuzaklarından 

uzaklaştırır. (Sül. Özd. 14: 27)
• RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır.  (Mezmur 19: 9)

Tanrı korkusu düşüncesi sadece Eski Antlaşma’da yoktur. Yeni 
Antlaşma zamanındaki inanlılar da Tanrı’dan korkmanın önemini 
görmüşlerdi. 

• Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe 
kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk Kutsal 
Ruh'un yardımıyla sayıca büyüyordu. (Elçilerin İşleri 9: 31)

• [10] Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü, yaptıklarımızın 
karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak 
zorundayız. [11] Rab'den korkmanın ne demek olduğunu 
bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Tanrı 
biliyor; umarım siz de vicdanınızda biliyorsunuz. (2. Kor. 5: 10-11)

• Yüksek sesle şöyle diyordu: “Tanrı'dan korkun! O'nu yüceltin! Çünkü 
O'nun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını 
yaratana tapının!” (Vahiy 14: 7)

• Sonra tahttan bir ses yükseldi: “Ey Tanrımız'ın bütün kulları! Küçük 
büyük, O'ndan korkan hepiniz, O'nu övün” (Vahiy 19: 5)

Tanrı’nın yüceliğini ve kutsallığını anlasak ve O’nun karşısında 
huşû ile dursak bile Tanrı’dan korkmak, O’ndan kaçmak ve saklanmak 
anlamına gelmez. Günahımız nedeniyle kendiliğimizden Tanrı’ya 
yaklaşamasak bile bir uzlaştırıcımız vardır: İsa Mesih, bizi aklayan 
Kurtarıcımız (İbraniler 4: 16). Bu nedenle rahatlıkla bizi seven (Yuhanna 
3: 16) Göksel Babamıza (Matta 6: 9) yaklaşabiliriz.
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24. Tanrı’yı ve Tanrı Sözünü Ailenizin Odak 
Noktasında Tutmak

Açılış Sorusu:
Sizin ve ailenizin gün boyunca en çok konuştuğu konular nelerdir? 
Tanrı, Tanrı’nın iyiliği ve yüceliği ve O’nu izleyerek bulabileceğimiz 
sevinç hakkında ne kadar konuşuyorsunuz?

Aşağıda Yasa’nın Tekrarı kitabından alınmış ayetleri okuyun.
[4] “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. [5] Tanrınız RAB'bi 
bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. [6] 
Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. [7] Onları 
çocuklarınıza benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, 
yatarken, kalkarken onlardan söz edin. [8] Bir belirti olarak onları 
ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın. [9] Evlerinizin kapı 
sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın.” (Yasa’nın Tekrarı 6: 4-9)

1. 5. ayeti tekrar okuyun. İsraillilerin Tanrı’yı nasıl sevmeleri gerektiğini 
anlatın. (İsa, Matta, Markos ve Luka’da en önemli buyruk olarak bu 
ayetten alıntı yapıyor.)

2. Musa’nın kendilerine verdiği bu öğütlerle ne yapmaları gerekiyor? (6-9 
ayetleri)
Ne zaman Tanrı’nın Sözü hakkında konuşmaları gerekiyor? Hepsini 
sayın. (7. ayet)

3. Bu ayetleri okuduktan sonra, anne babaların gelecek nesillere Tanrı’nın 
Sözü’nü aktarmaları konusundaki sorumluluklarının ne olduğunu 
düşünüyorsunuz? (Özellikle 7. ayeti okuyun.)

4. Sizce Musa’nın İsraillilere verdiği bu öğütler bugün bizim için de 
geçerli mi? Bu ayetleri kendi ailenizde nasıl uygulayabileceğinizi 
düşünmek için birkaç dakikanızı ayırın.

5. Bu ayetlerde önerildiği gibi Tanrı’nın Sözlerini sürekli ailenizin odak 
noktasında tutmanız, ailenizin Tanrı’yı bütün yüreğiyle sevmesine nasıl 
yardım eder?

Dua: Tanrı’yı yukarıda 5. ayette tanımlandığı gibi seviyor musunuz? Bu 
sevgide büyümek istiyor musunuz? Şimdi bunun için dua edin. Tanrı’nın 
size, O’nu ve Sözü’nü nasıl ailenizin odak noktasında tutacağınızı 
göstermesi için dua edin.
81. sayfadaki EK 3’de Mesih’i nasıl evinizin merkezinde tutacağınıza dair 
öneriler bulabilirsiniz.
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25. Çocuklarımıza Dinlemeyi Öğretmek
Açılış Sorusu:
İlk kez ne zaman Tanrı’nın sizinle konuştuğunu anlamıştınız? Tanrı 
sizinle nasıl konuşmuştu? Sözüyle mi, bir kişi aracılığıyla mı, bir 
vizyon ya da rüya yoluyla mı, yoksa başka bir yolla mı? Siz buna ne 
yanıt vermiştiniz?

Süleyman’ın Özdeyişleri kitabı anne babalara çocuk eğitimi konusunda çok 
şey söyler. Birçok yerde oğullara seslenilir, ama bu tavsiyeler bütün 
çocuklarımız için geçelidir.
Aşağıdaki ayetleri okuyun.

[8] Oğlum, babanın uyarılarına kulak ver, annenin öğrettiklerinden 
ayrılma. [9] Çünkü bunlar başın için sevimli bir çelenk, boynun için 
gerdanlık olacaktır. (Sül. Özd. 1: 8-9)
[1] Çocuklarım, babanızın uyarılarına kulak verin. Dikkat edin ki 
anlayışlı olasınız. [2] Çünkü size iyi ders veriyorum, ayrılmayın 
öğrettiğimden. (Sül. Özd. 4: 1-2)

1. Sül. Özd. 1: 8’e tekrar bakın. Bu ayete göre çocukları eğitmekten kim 
sorumludur?

2. Önceki çalışmalarda Efesliler 6: 4’te okuduklarımızı tekrar düşünün: 
“Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları 
Rab'bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.” Bu ayet, Sül. Özd. 1: 8 ayetiyle 
birlikte, Tanrı’yı tanımaları için çocukları eğitmek konusunda asıl 
sorumluluğun kime verildiğini yazıyor?

3. Sül. Özd. 1: 8 ve 4: 1’de oğullara ne tavsiyeler veriliyor?
4. Sizce çocuklarımıza öğüt vermeye başlamadan önce, onlara 

“dinlemeyi” öğretmemiz neden önemlidir? (“dinlemek” sözcüğü hem 
kulaklarla duymak hem de söz dinlemek anlamına gelir.)
Eğer çocuklarımız dinlemeyi öğrenmemişlerse verdiğimiz herhangi bir 
öğüt ne kadar etkili olabilir?

5. Sül. Özd. 1: 8 ve 4: 2’de çocuklarımızın sadece dinlemekle kalmayıp 
başka bir şey daha yapmaları isteniyor.  Bu nedir?

Size öğretilen bir şeyden ayrılmamanız sizce ne anlama gelir? Öğretilen 
bir şeyden ayrılmamak, neden o şeye odaklanmanın önemli bir 
parçasıdır?
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6. Çocuklarınıza öğüt verdiğinizde, ne söylediğinizi çok iyi 
dinlediklerinden emin olmak için zaman ayırıyor musunuz?
Onlara söylediğiniz şeylere uyduklarından emin oluyor musunuz?

Dua: Çocuklarınızın size ne karşılık verdiklerini düşünün. Sizi ne kadar iyi 
dinliyorlar? İyi dinlemeyi öğrenmeleri için onlara nasıl yardım 
edebilirsiniz? Çocuklarınızı dinleme ve itaat etme konusunda eğitirken 
sabırlı, şefkatli, ama aynı zamanda sağlam ve tutarlı olmanız için Tanrı’nın 
size yardım etmesini isteyin.
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26. Çocuklarımıza Tanrı’ya Bakmayı (O’na 
Güvenmeyi) Öğretmek

Açılış Sorusu:
Zor bir durumdayken ya da önemli bir karar alacağınız zaman ilk 
yaptığınız şey genellikle nedir?

Aşağıdaki ayetleri okuyun.
[5] RAB'be güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. [6] 
Yaptığın her işte RAB'bi an, O senin yolunu düze çıkarır. [7] Kendini 
bilge biri olarak görme, RAB'den kork, kötülükten uzak dur. [8] Böylece 
bedenin sağlık ve ferahlık bulur. (Sül. Özd. 3: 5-8)

1. 5-6 ayetlerini tekrar okuyun. Bunlar sizin ezberlemeniz ve 
çocuklarınıza ezberletmeniz için iyi ayetlerdir. Bu tavsiye neden 
çocuklarınızın yaşamı boyunca iyi bir temeldir?

2. Şunun üzerinde düşünmek için birkaç dakikanızı ayırın: Rab’be “bütün 
yüreğinizle” güvenmek ne demektir? 

3. 6. ayete göre Rab’bin “yolunuzu düze çıkarmasını” istiyorsanız ne 
yapmalısınız?

4. 5-6 ayetlerini yaşamınızın her alanında uygulayabilir misiniz? 
Çocuklarınızı Tanrı’ya güvenmeleri konusunda eğitirken sizin onlara 
örnek olmanız ne kadar önemlidir?

5. Kendi gözünüzde bilge olmanız, Tanrı’ya güvenmekten ve O’na 
bağımlı olmaktan hangi anlamda farklıdır?

6. Çocuklarınıza günlük yaşamın bütün iniş çıkışlarında Tanrı’ya 
güvenmelerini ve O’na bağımlı olmalarını nasıl öğretebilirsiniz?

7. Aşağıdaki sorular üzerinde düşünün:

• Çocuklarınızı, karşılaştıkları her zorlukta ya da alacakları her kararda 
umutlarını ve güvenlerini Tanrı’ya bağlamaları ve dua etmeleri için 
teşvik ediyor musunuz?

• Çocuklarınıza, bütün yaşamlarını Tanrı’ya bağımlı kılmayı ve kendi 
yaşamları için Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu Tanrı’ya sormayı 
öğretiyor musunuz?

• Çocuklarınıza, Tanrı’nın onları ne kadar sevdiğini ve onların 
yaşamları için en iyisini istediğini görmelerine yardım ediyor 
musunuz?
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Dua: Şimdi biraz zaman ayırın ve çocuklarınızın Tanrı’ya güvenmeyi 
öğrenmeleri için dua edin. Tanrı’nın tamamen güvenilir ve her zaman 
sözüne sadık olduğunu görmeleri için dua edin.

“Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip 
yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan 
esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi 
koruyacaktır.” (Filipililer 4: 6-7)
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27. Çocuklarımıza Tanrı’nın Büyüklüğünü Görmeyi ve 
O’na Tapınmayı Öğretmek

Açılış Sorusu:
Tanrı’nın yarattıklarına – gökyüzüne veya etrafınızdaki doğaya – 
bakmak Tanrı’ya tapınmanıza nasıl yardım ediyor? 

Mezmurların birçoğu Tanrı’nın yarattığı şeylerde, mucizelerde ve yaptığı 
başka olağanüstü şeylerde açıkça görünen yüceliğini anlatır. Çocuklarımıza 
bu Mezmurları öğretmek, Tanrı’nın ne kadar müthiş olduğunu daha fazla 
takdir etmelerine yardım eder.

Aşağıdaki Mezmuru okuyun.
[3] RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır, akıl ermez büyüklüğüne. 
[4] Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak, güçlü işlerin 
duyurulacak. [5] Düşüneceğim harika işlerini, insanlar büyüklüğünü, 
yüce görkemini konuşacak. [6] Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz 
edecekler, ben de senin büyüklüğünü duyuracağım. [7] Eşsiz iyiliğinin 
anılarını kutlayacak, sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu. 
(Mezmur 145: 3-7)

1. Mezmur yazarının okuyucularını gelecek nesillere aktarmaları için 
teşvik ettiği bazı şeyler nelerdir?

2. 3. ayette Rab’bin yüceliği hakkında ne diyor?
Tanrı’nın hangi şekilde görkemini sergilediğini düşünün. Bunu evrendeki 
herkese gösteriyor. Mezmur 19: 1’de şöyle yazıyor: “Gökler Tanrı'nın 
görkemini açıklamakta, gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.” 

3. Çocuklarınızla birlikte gece gökyüzüne bakıp Tanrı’nın yüceliğine 
hayran olmak için zaman ayırıyor musunuz? Eğer bunu daha önce 
yapmadıysanız, bunu ne zaman ve nasıl yapabilirsiniz? (Örneğin açık 
bir gecede kırda ya da parkta bir yürüyüş planlayabilirsiniz veya bir 
yerde kamp yapabilirsiniz.)

4. Doğa, Tanrı’nın muhteşem gücünü ne şekillerde gösterir?
Bitkilerin ve dev gibi ağaçların nasıl minicik bir tohumdan büyüdüğünü 
düşünün. Dağları, ırmakları ve denizleri düşünün. Aklınıza başka 
örnekler geliyor mu?

5. 7. ayeti tekrar okuyun. Tanrı’nın halkı neyi kutluyor ve ne hakkında 
ezgiler söylüyor?
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6. Tanrı ailenize iyiliğini ve sadakatini ne şekillerde gösterdi? (Hepimiz 
için yaptığı en büyük şeyi unutmayın: Bizim günahlarımıza karşılık 
ölmesi için Oğlunu verdi.)

7. Ailece hep birlikte Tanrı’nın iyiliğini ve yüceliğini kutlamak ve ilahiler 
söylemek için zaman ayırıyor musunuz?

Dua: Şimdi bütün yaptıklarından dolayı Tanrı’yı yüceltmek için zaman 
ayırın. Ailenizle birlikte bunu sık sık yapın.

Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve 
yıldızları, soruyorum kendi kendime: “İnsan ne ki, onu anasın, ya da 
insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?” (Mezmur 8: 3-4)
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28. Çocuklarımıza Mesih’i Tanımayı Öğretmek
Açılış Sorusu:
İsa’yı ilk defa ne zaman öğrendiniz? Yüreğinizi O’na vermeyi 
istemenizi sağlayan şey neydi?

Anne baba olarak çocuklarımızı eğitirken ve onlara öğütler verirken en 
önemli amacımız, onları İsa’yı Rableri ve Kurtarıcıları olarak kabul etmeye 
yönlendirmektir. Annesi ve büyükannesi tarafından Tanrı’yı tanıması ve 
sevmesi için yetiştirilmiş olan Timoteos, Yeni Antlaşma’dan iyi bir genç 
adam örneğidir. Çok genç olmasına rağmen elçi Pavlus’un öğrencisi oldu. 
Elçilerin İşleri’nde 16.-20. bölümlerde ve Pavlus’un pek çok mektubunda 
çok kez adından bahsedilir. Onun hakkında en çok şeyi Pavlus’un ona 
yazdığı iki mektuptan öğreniyoruz: 1. ve 2. Timoteos.
2. Timoteos’tan alınmış aşağıdaki ayetleri okuyun.

[5] Sendeki içten imanı anımsıyorum. Önce büyükannen Lois'in ve 
annen Evniki'nin sahip olduğu imana şimdi senin de sahip olduğuna 
eminim. (2. Timoteos 1: 5)

[14-15] Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü 
bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya iman 
aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal 
Yazılar'ı da çocukluğundan beri biliyorsun. [16] Kutsal Yazılar'ın tümü 
Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk 
konusunda eğitmek için yararlıdır. [17] Bunlar sayesinde Tanrı adamı 
her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. (2. Timoteos 3: 14-17)

1. Timoteos, Kutsal Yazılar’ın gerçeğini kimden öğrendi? (2. Tim.1: 5)
2. 2. Tim. 3: 14-15’i tekrar okuyun. Kutsal Yazılar ona ne zaman 

öğretildi?
3. Ona ne öğretildi? (3: 15) İsa’ya nasıl iman etti?
4. Annesinin ve büyükannesinin ona Kutsal Yazılar’ı öğretmelerinin 

sonucu neydi? (1: 5 ve 3: 14-17)

Elçilerin İşleri kitabında ve Pavlus’un mektuplarında Timoteos hakkında 
okurken, gençliğine rağmen inancında sağlam ve olgun olduğunu açıkça 
görürüz. Pavlus’un ona sık sık inanlılar arasında önderlik sorumluluğu 
verdiğini görürüz. Çocukluğundan beri ona öğretilen şeyler yaşamında 
derin kök salmış ve iyi ürün vermişti.
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5. Çocuklarınızın yaşı büyüdükçe kurtuluş yolunu anladıklarına ve Mesih 
için yaşamak istediklerine dair bir işaret görüyor musunuz? Hangi özel 
işaretleri görüyorsunuz?

Çocuklarımızı İsa’yı izlemeye zorlayamayız; bu onların kendi kararı 
olmalı. Yine de onları “bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak” olan Tanrı’nın 
Sözü’nü onlara öğretmek için elinizden geleni yapıyorsanız, Tanrı’nın 
Ruhu, onları Tanrı’ya çekmek için yüreklerinde çalışacaktır. 
Dua: Her çocuğunuz için ismiyle dua edin. Tanrı’nın size, onları İsa’da 
kurtuluşa kavuşturacak imana gelmelerine yardım etmek için her birinin 
neye ihtiyaç duyduğunu göstermesini isteyin. Yüreklerinin günahlı doğasını 
fark edip bir kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu görmeleri için dua edin. Eğer 
yaşamlarını zaten İsa’ya vermişlerse, imanda sağlamlaşmaları için dua 
edin.
Çocuğunuzun kurtulmak için bilmesi gereken ayetleri de içeren kısa bir 
özet için 82. sayfadaki EK 4’e bakın.
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29. Çocuklarımıza Ruh’un Yönetiminde Yaşamayı 
Öğretmek

Açılış Sorusu: 
Bazen içinizde bölündüğünüz ve bir yandan doğru ve iyi olanı yapmak 
isterken, diğer yandan bambaşka bir şeyi yapmak istediğiniz oluyor 
mu? Böyle durumlarda ne yapıyorsunuz?

Çocuklarımız Mesih’e Kurtarıcıları olarak iman ettikten sonra dünyada 
onları kuşatan günahtan ve bedenlerinin yanlış arzulardan kaynaklanan pek 
çok ayartmayla karşılaşacaklar. Onların bu savaşta kazanmalarına nasıl 
yardım edebiliriz? Şimdi Pavlus’un Galatya’daki imanlılara verdiği 
öğütlere bakalım.
Aşağıdaki ayetleri okuyun.

[16] Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O 
zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. [17] Çünkü benlik 
Ruh'a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; 
sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz. [18] Ruh'un 
yönetimindeyseniz, Yasa'ya bağımlı değilsiniz... [22-23] Ruh'un 
ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak 
huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. 
[24] Mesih İsa'ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzularıyla birlikte 
çarmıha germişlerdir. (Galatyalılar 5:16-18 ve 22-24) 

1. 16. ayeti tekrar okuyun. Pavlus’a göre Ruh’un yönetiminde yaşamının 
sonucu nedir?

2. 17. ayeti tekrar okuyun. Bir imanlının içinde yaşadığı savaşı 
tanımlayın.
Siz içinizde nasıl bir savaş yaşıyorsunuz?
Çocuklarınızın yaşamlarında da böyle bir savaş olduğunu nasıl 
anlıyorsunuz?

3. 22-23 ayetlerini tekrar okuyun. Ruh’un yönetiminde yaşayan kişilerin 
yaşamındaki ürünler nelerdir?

4. 24. ayeti tekrar okumak ve üzerinde düşünmek için birkaç dakikanızı 
ayırın. Bu ayet bedensel tutkularımız ve arzularımız hakkında ne diyor?

Çarmıha gerilmek, kolay bir şey değildir, acısız da değildir. Aynı şekilde 
bedenin arzularını reddedip bunun yerine Ruh’un yönetiminde yürümek de 
kolay ya da acısız değildir. Ancak çocuklarımız her gün bunu uygulamayı 
öğrendiklerinde bedenin isteklerinin azaldığını ve gerçek ve ruhsal yaşama 
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duydukları isteğin çoğaldığını görecekleridir. Bu konuda daha fazla ayet 
için 84. sayfadaki EK 5’e bakın.

Dua: Hem sizin hem çocuklarınızın her gün Tanrı’ya bağımlı olmayı 
öğrenmeniz için dua edin. Bedensel arzulara “hayır”, Ruh’a “evet” demeniz 
için Tanrı’nın sizi güçlendirmesini isteyin. Çocuklarınız anlayacak yaşa 
geldikten sonra bu konuda çocuklarınızla birlikte dua edin. 
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30. Çocuklarımızı İmanda Yaşamaya Teşvik Etmek
Açılış Sorusu:

Kutsal Kitap’ta adı geçen kişilerden kimler imkânsız gibi görünen 
şeylerde Tanrı’ya inanmanız için yaşamlarıyla sizi teşvik ederler? 
(Musa’yı, Hanna’yı, Danyel’i, elçi Petrus ve Pavlus’u ve diğer pek çok 
kişiyi düşünün.)

İsa’nın izleyicisi olarak yaşamak hiçbir zaman sıkıcı bir şey değildir! Tanrı 
bizim O’na iman ederek yaşamamızı ister. Yani kendi gücümüzle ve 
kaynaklarımızla yapamayacağımız şeyleri yapmamız için bizim 
aracılığımızla ve içimizde çalışacağına iman etmemiz için bizi her zaman 
gayretlendirir. Bu O’na görkem, bize de sevinç verir! Şimdi imanın ne 
olduğu ve çocuklarımızı imanda yaşamaya nasıl teşvik edebileceğimiz 
hakkında düşünelim. 
Aşağıda İbraniler’den alınmış ayetleri okuyun.

[1] İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından 
emin olmaktır. [2] Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. 
[3] Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin 
görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz… [6] İman 
olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun 
var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. 
(İbraniler 11: 1-3 ve 6)

1. 1. ayeti tekrar okuyun. İman etmek, zaten var olan bir şeyden emin 
olmaktan ya da görüp dokunabileceğiniz somut bir şeye inanmaktan ne 
bakımdan farklıdır?

2. 3. ayette ne tür bir imana örnek veriliyor?
3. 6. ayeti tekrar okuyun. Bu ayete göre iman olmadan neyi yapmak 

mümkün değildir? Bu sizce neden doğrudur?
4. Eğer Tanrı’ya yaklaşmak istiyorsak neye inanmamız gerekir? (6. ayet) 

Sizce buna inanmak neden önemlidir?
5. Tanrı’nın Sözünde tekrar tekrar iman kadınlarından ve adamlarından 

bahsedildiğini okuruz. İmanın, Tanrı’nın insanların yüreklerinde aradığı 
en önemli şey olduğunu görürüz. 
Kendi yaşamınızı düşünün. Tanrı’nın “var olduğuna ve kendisini 
arayanları ödüllendireceğine” iman ediyor musunuz? Yaşam tarzınız 
Tanrı’ya güvendiğinizi ve imanla O’nu aradığınızı gösteriyor mu?
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6. Bu tür bir imanı çocuklarınıza aşılamak için ne yapıyorsunuz?
İbraniler 11. bölüm iman kahramanlarından kısaca bahseder. Çocuklarınız 
bu kahramanların hikâyelerini öğrendikçe Nuh’un, İbrahim’in ve daha pek 
çoklarının Tanrısına inanmak için teşvik olacaklardır. Bir sonraki sayfada 
bu hikâyeleri ve başkalarını çocuklarınıza verdiğiniz eğitimin bir parçası 
yapmanız için fikirler bulacaksınız. 
Dua: İman insanları olmanız için kendiniz ve çocuklarınız için dua edin. 
Hepinizin Tanrı’nın Sözünde geçen iman insanlarının örneğini izlemeniz ve 
yaşamlarınızın Tanrı’yı yüceltmesi için dua edin.

! ! 59



Hikâyeler
Çocuklarınıza Tanrı’nın gerçeğini aktarmanın önemli bir yolu, 

onlara hikâyeler okumak veya anlatmaktır. Bütün çocuklar iyi bir hikâye 
dinlemeyi severler. Onlara anlatılacak en önemli hikâyeler Tanrı’nın 
Sözü’nde bulunur. Eğer çocuklarınız Kutsal Kitap’ın dilini anlayamayacak 
kadar küçükse, hikâyeyi ilk önce siz okuyup öğrenir ve sonra çocuklarınıza 
onların anlayacağı bir dille anlatabilirsiniz. Onların hikâyedeki en önemli 
dersi keşfetmelerine yardımcı olacak kolay sorular sorun. Aynı hikâyeyi 
tekrar tekrar anlatabilirsiniz – küçük çocuklar tekrarları severler! Belki 
çocuklarınızla birlikte okuyabileceğiniz kendi dilinizde çocuklar için 
yazılmış Kutsal Kitap hikâyeleri kitabı bulabilirsiniz.

Çocuklarınız anlayacak yaşa geldiklerinde, Tanrı’nın Sözü’nü ailece 
okumanız iyi olur. (Çocuklarla birlikte okumak için iyi olan hikâyelerin 
listesi için 85. sayfadaki EK 6’e bakabilirsiniz.) Okurken Tanrı’nın 
Sözü’nde bugün yaşamlarına uygulayabilecekleri gerçekler ve dersler 
olduğunu görmelerine yardım edin. Sorular sorarak ve birlikte dua ederek 
okuduklarınız hakkında konuşun.

Tanrı’nın Sözü’nü okumak için en iyi zaman ya sabahları okula veya 
işe gitmeden önce ya da akşamları yatağa gitmeden öncedir. Akşam 
yemeğinden sonra elektronik cihazlarınızı kapatıp bu zamanı birlikte Kutsal 
Kitap okumak için kullanabilirsiniz. Kutsal Yazıların yanında, yaşları daha 
büyük olan çocuklarınızla birlikte okumak için tarih boyunca yaşamlarını 
Tanrı’ya adamış kişilerin yaşam hikâyelerini bulabilirsiniz ve örneğin her 
akşam bir bölüm okuyabilirsiniz. Uykudan önce çocuğunuzun aklını Tanrı 
sevgisi ve inancıyla ilgili düşüncelerle doldurmaktan daha iyi ne olabilir?

Ayrıca kendi yaşam hikâyenizi de düşünün. Tanrı sizin için neler 
yaptı? Tanrı’nın, tanıdığınız diğer insanların yaşamlarında neler yaptığını 
gördünüz? Dualarınıza hangi yanıtların verildiğini gördünüz? Yaşamınızda 
hiç Tanrı’nın sizinle belli bir şey hakkında konuştuğu veya Tanrı’nın 
varlığını özel bir şekilde hissettiğiniz anlar oldu mu? Çocuklarınıza 
bunlarla ilgili tanıklık verdiniz mi? Eğer torunlarınız varsa bunları 
torunlarınıza anlattınız mı?

Çocuklar özellikle tanıdıkları kişilerle ilgili hikâyeler dinlemeyi çok 
severler. Çocuğunuz anlayacak yaşa geldiğinde sizin ve başkalarının 
hayatında Tanrı’nın sadakatiyle ilgili yaşanmış olayları anlatmaya 
başlayabilirsiniz. Bunları çocuklarınıza birlikte masada otururken, onları 
yatağa yatırırken veya gün boyunca uygun olan başka zamanlarda anlatın.
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31. Çocuklarımıza Tanrı’nın Sözüne İtaat Etmeyi 
Öğretmek

Açılış Sorusu:
Sizce bir insanı bilge yapan şey nedir? Bilge bir kişinin yaşamında 
görmeyi beklediğiniz özellikler nelerdir?

Aşağıda, İsa’nın biri akıllı, diğeri budala olan iki adam hakkında 
anlattığı benzetmeyi okuyun.

[24] “İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine 
kuran akıllı adama benzer. [25] Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, 
eve saldırır; ama ev yıkılmaz. Çünkü kaya üzerine kurulmuştur. [26] Bu 
sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerine kuran 
budala adama benzer. [27] Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, evi 
sarsar. Ev yıkılır; yıkılışı da korkunç olur.” (Matta 7: 24-27)

1. 24. ayete bakın. İsa akıllı bir adamın nasıl olduğunu söylüyor? Bu 
ayette akıllı adam ne yapıyor?

2. 25. ayette eve ne oluyor?
Ev neden yıkılmadı?

3. 26. ayete tekrar bakın. İsa kimin budala bir adama benzediğini 
söylüyor?

4. Budala adam evini nereye kuruyor? Eve ne oluyor? (27. ayet)
5. 24. ayetteki adamla 26. ayetteki adamı karşılaştırın. Her ikisi de İsa’nın 

sözlerini duydu. Hangi açıdan farklılar?
Küçük çocuklar bu öyküyü çok severler! Ellerini sanki ev yapıyormuş gibi 
hareket ettirmek ve sonra fırtına sesi çıkarmak hoşlarına gidecektir. Sonra 
yine elleriyle evin sapasağlam kaldığını ya da yıkıldığını gösterebilirler.
6. Bu hikâyeyi onlara anlatmak isterseniz, hikâyenin asıl amacını 

vurguladığınızdan emin olun. Bu benzetmeden nasıl bir ders 
çıkarılabilir?

Dua: Yukarıdaki hikâyede iki eve sonuçta ne olduğunu düşünün. 
Hiçbirimiz çocuklarımızın yaşamlarının kumun üstüne inşa edilmiş evinki 
gibi olmasını istemeyiz. Çocuklarınızın küçük yaştan itibaren Tanrı’nın 
sözlerini sadece okumakla ve bilmekle kalmayıp onlara itaat etmenin 
önemini görmeleri için dua edin. Yüreklerinin Tanrı’ya bağımı olması ve 
O’na itaat etmeyi istemesi için dua edin.
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32. Çocuklarımıza Temiz Ahlâklı Olmayı 
Öğretmek – 1. Bölüm

Fuhuştan kaçının. (1. Korintliler 6: 18)
Açılış Sorusu:

Siz büyürken herhangi birisi size cinsel açıdan ahlâklı yaşama 
konusunda öğütler verdi mi? Size ne öğretilmesini isterdiniz?

Aşağıdaki ayetleri okuyun.
[18] Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin 
dışındadır; ama fuhuş yapan, kendi bedenine karşı günah işler. [19] 
Bedeninizin, Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh'un tapınağı 
olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. [20] Bir bedel 
karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. (1. 
Korintliler 6: 18-20)
[22] Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rab'be yakaranlarla 
birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. 
(Pavlus’un genç öğrencisi Timoteos’a yazdığı mektup, 2. Timoteos 2: 22)

1. Bu ayetlerde Pavlus, bir kişi cinsel açıdan ayartmayla karşılaştığında ne 
yapmasını tavsiye ediyor? (1. Kor. 6:18 ve 2. Tim. 2:22’ye bakın.)

2. Yukarıda 1. Korintliler 6. bölümden alınmış olan ayetlerde Pavlus fuhuş 
yapmanın neden o kadar kötü olduğuna dair birkaç neden sayıyor. Bu 
nedenler nelerdir?

3. 2. Timoteos 2: 22’de Timoteos, “gençlik arzularından” kaçıp neyin 
peşinden gitmesi için teşvik ediliyor?

Bugün birçok toplumda anne babalar çocuklarıyla cinsel konularda 
konuşmazlar. Ama göreceğiniz gibi, çocuklarınız ergenlik yaşına 
ulaştıklarında bu şeyleri – kendi yaşıtlarından, internetten, televizyondan – 
öğreneceklerdir. Duyacakları şeylerin Tanrı’nın bakış açısına uymayacağı 
kesindir! Bu nedenle İsa’nın izleyicisi olan anne babalar olarak 
çocuklarımızı imanda eğitirken bu konuyu ihmal etmemek son derece 
önemlidir.
4. Eğer bunları anlayacak yaşta çocuklarınız varsa onlarla cinsellikle ilgili 

konular hakkında konuşma cesaretini bulacak mısınız?
Dua: Her çocuğunuzla bu konuşmayı başlatmak için en uygun zamanın ne 
olduğunu bilmeniz ve onlarla dürüstçe ve açıkça konuşma cesaretini 
bulabilmeniz için dua edin. Düşmanın onları cinsel ayartmalarla 
kandırmaması için dua edin. Çocuklarınızın her birinin sadece evlilikte 
bulunan gerçek cinselliğin sevincini tanımaları için dua edin. 
Çocuklarınızla cinsel ahlâk konusunda konuşurken yararlı olacak Kutsal 
Kitap ayetleri için 87. sayfadaki EK 7’e bakın.
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33. Çocuklarımıza Temiz Ahlâklı Olmayı 
Öğretmek – 2. Bölüm

Düşüncelerimizi temiz tutmak
Açılış Sorusu:

Düşünce dünyanızın, yani sık sık düşündüğünüz şeylerin tutum ve 
davranışlarınıza nasıl bir etkisi vardır?

Aşağıda Efesliler’den alınmış ayetleri okuyun.
[3] Aranızda fuhuş, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara 
yaraşmaz bu. [4] Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı 
şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. [5] 
Şunu kesinlikle bilin ki, fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da 
putperest demek olan açgözlü kişinin, Mesih'in ve Tanrı'nın 
Egemenliği'nde mirası yoktur. [6] Hiç kimse sizi boş sözlerle 
aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin 
üzerine gelir. (Efesliler 5: 3-6)

1. Yukarıda 3-4 ayetlerine tekrar bakın. İsa’yı izleyen birinin yaşamında 
olmaması gereken şeyleri sayın.

2. Bunların yerine ne olması gerekirdi? (4. ayet)5-6 ayetlerini tekrar 
okuyun. Burada sıralanmış olan ahlâksızca şeyleri yapanlara sonuçta ne 
olur?

Aşağıda Filipililer’den alınış ayetleri okuyun.
[8] Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, 
hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu 
düşünün. (Filipililer 4: 8)

3. Bu ayete göre düşünmemiz gereken şeyleri sayın. Bu ayet, pak bir 
zihne ve temiz düşüncelere sahip olmak konusunda ne diyor?

Yukarıdaki ayet çocuklara ezberletmek için iyidir. Kendilerine şunu 
sormayı öğrenebilirler: “Düşüncelerim bu ayette sıralanmış olanlarla 
uyuşuyor mu?”
4. Gün boyunca neler düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz Filipililer 4: 8’de 

sıralanmış olanlara benziyor mu? 
5. Sizin seyrettiğiniz ve çocuklarınızın seyretmesine izin verdiğiniz 

televizyon programlarını düşünün. Ailece, düşüncelerinizi temiz 
tutmanızı zorlaştıracak şeyler seyrediyor musunuz? 
İnternette açık saçık şeyler gösteren ya da ahlâksızca konularda 
tartışmalar yapan web sitelerine giriyor musunuz? 
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6. Bunun yerine çocuklarınızla birlikte onların kutsallıkta büyümelerine 
yardımcı olacak neler yapabilirsiniz? (81. sayfadaki EK 3: Mesih’i 
Ailenizin Odak Noktasında Tutmak için Öneriler kısmına bakın.)

Dua: Efesliler 5: 3-4’ü tekrar okuyun (yukarıda). Ailece, sizin ve 
çocuklarınızın yüreklerinizi ve düşüncelerinizi temiz tutmanıza yardım 
edecek ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz? Şimdi bunlar hakkında dua 
etmek için zaman ayırın. Tanrı’yı izlemeniz ve yapmanızı istediği şeyleri 
yerine getirmeniz için Tanrı’nın size yardım etmesini isteyin.

64 



34. Çocuklarımızı Sıkıntılara Dayanmaları için 
Hazırlamak – 1. Bölüm

Açılış Sorusu:
İsa’nın izleyicisi olduğunuz için herhangi bir şekilde size zulmedildi 
mi? Eğer yanıtınız hayır ise, zulümle karşılaşmış birini tanıyor 
musunuz? Yapılan zulme nasıl tepki göstermiştiniz (ya da tanıdığınız 
kişi nasıl tepki göstermişti)? 

Yeni Antlaşma boyunca İsa’nın izleyicilerinin imanlarından dolayı çeşitli 
zorluklarla ya da zulümle karşılaşmalarının kaçınılmaz olduğunu okuyoruz. 
Bunun için kendimiz buna hazırlıklı olmalı ve çocuklarımızı da 
hazırlamalıyız.
Aşağıda elçi Petrus’un yazdığı mektuptan alınmış ayetleri okuyun.

[12] Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten 
gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. [13] Tersine, 
Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki, Mesih'in görkemi 
göründüğünde de sevinçle coşasınız. [14] Mesih'in adından ötürü 
hakarete uğrarsanız, ne mutlu size! Çünkü Tanrı'nın yüce Ruhu 
üzerinizde bulunuyor… [19] Bunun için, Tanrı'nın isteği uyarınca acı 
çekenler, iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler. 
(1. Petrus 4: 12-14 ve 19)

1. 12. ayeti tekrar okuyun. Bu ayete göre “ateşten gömleği” giydiğimizde 
nasıl tepki göstermeliyiz? “Ateşten gömleği” neden giyeceğiz?
Sıkıntılarla karşılaşmayı imanlı yaşantımızın doğal bir parçası olarak 
kabul edersek, bu tutumumuz sıkıntılarla karşılaştığımızda bize nasıl 
yardım eder?

2. 13-14 ayetlerini tekrar okuyun. Sıkıntılarla karşılaştığımızda ne 
yapmamız gerekir? Neden bunu yapmalıyız?

3. 14. ayete bakın. Siz ya da çocuklarınız “Mesih’in adından ötürü 
hakarete uğradınız” mı hiç? Bu ayet sizi nasıl cesaretlendiriyor?

4. 19. ayette acı çektiğimiz zaman ne yapmamız gerektiği yazıyor? Böyle 
zamanlarda “iyilik etmeye” devam etmek neden önemlidir?

Aşağıdaki ayetlerde İsa’nın sözlerini okuyun.
[10] Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin 
Egemenliği onlarındır. [11] “Benim yüzümden insanlar size sövüp 
zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri 
zaman ne mutlu size! [12] Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki 
ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle 
zulmettiler.” (Matta 5: 10-12)
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5. Örneğin çocuğunuz okuldan eve gelip, okulda öğretmeninin ya da diğer 
çocukların kendisine inancından dolayı kötü davrandıklarını söylerse, 
onu cesaretlendirmek için yukarıdaki ayetleri nasıl kullanabilirsiniz?

Dua: Matta 13: 20-21’de Tanrı’nın Sözü olan tohumdan bahsederek şöyle 
denir: “Kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden, 
ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı 
sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer.” 
Dua edin ki, çocuklarınızın yürekleri iyi toprak olsun ve zulme 
uğradıklarında sendeleyip düşmemeleri için Tanrı’nın Sözü orada derin kök 
salsın. Ayrıca Mesih’in acılarına ortak olmaktan sevinç duymaları için dua 
edin.
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35. Çocuklarımızı Sıkıntılara Dayanmaları için 
Hazırlamak – 2. Bölüm

Açılış Sorusu:
Sizce sıkıntılardan geçmenin bize bir yararı var mıdır? (Bu herhangi bir 
sıkıntı olabilir – hastalık, maddi sıkıntılar, zulüm vs.)

Aşağıdaki ayetleri okuyun.
[2] Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük 
sevinçle karşılayın. [3] Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması 
dayanma gücünü yaratır. [4] Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, 
olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. (Yakup 1: 2-4)

1. 2. ayette “çeşitli denemeler” ifadesi kullanılmış. Bu denemeler, 
ülkenizdeki zor bir dönemden kaynaklanabilir (ekonomik zorluklar, 
savaş, doğal afetler); başkalarının size karşı işledikleri bir günahtan 
kaynaklanabilir; ya da inancınızdan dolayı size yönelik yapılan kötü 
şeyler olabilir. Denemeler nasıl gelirlerse gelsinler, bu ayete göre bizim 
buna tepkimiz ne olmalıdır?

2. 3-4 ayetlerine göre böyle zamanları sevinçle karşılamamız için bizi 
teşvik eden şey nedir?

3. Anne baba olarak çocuklarımızı yaşamdaki zorluklardan korumak 
isteriz. Bu çok normaldir. Ama sıkıntı çekmenin sonuçta ne getirdiğini 
bir düşünün.
3-4 ayetlerine tekrar bakın. Bunlar çocuklarınız için arzuladığınız şeyler 
değil mi?

4. Karanlık bir dünyada Tanrı’ya sadık kalmamız için dayanma gücü 
neden önemlidir?

Aşağıdaki ayetleri okuyun.
[35] Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, 
zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? … [37] Ama bizi 
sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. [38] 
Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne 
gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış 
başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden 
ayırmaya yetecektir. (Romalılar 8: 35 ve 37-38)

5. Yukarıdaki ayetler size zor zamanlarda nasıl güç veriyorlar?
Bu ayetleri öğrenmenin çocuklarınıza da nasıl yardım edebileceğini 
düşünün.

! ! 67



Dua: Sıkıntıları sevinçle karşılayabilmeniz için kendiniz ve çocuklarınız 
için dua edin; çünkü bildiğiniz gibi sıkıntıların yaşamınız için iyi bir amacı 
vardır. Zor zamanlarda Tanrı’nın sizi kendine çekmesi ve sizinle birlikte 
olduğunu size hissettirmesi için dua edin.

Sıkıntılar ve zulüm nedeniyle acı çekmekle ilgili başka ayetler için 89. 
sayfadaki EK 8’ya bakın.
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V. Dua: Anne Babaların En Büyük Kaynağı
Her ne kadar şimdiye kadar yapılmış olan çalışmaların her biri anne 

babaları hem kendileri hem de çocukları için dua etmeye teşvik etmiş olsa 
da bu son bölümde dua etme konusu özel bir şekilde vurgulanmaktadır. 
Çocuklarınızı etkilemek için onlar için dua etmekten daha güçlü bir şey 
yoktur. Bu bölümde bilgelik duasına, ruhsal savaş duasına ve son olarak 
da Kutsal Kitap ayetleriyle çocuklarınız için nasıl dua edebileceğinize 
bakacağız.

Kişisel gelişiminiz için Tanrı’nın Sözü’nü okurken, çocuklarınızın 
yaşamında gerçekleştiğini görmek isteyeceğiniz vaatleri ve gerçekleri 
içeren ayetleri arayın. Örneğin çocuklarınızın Nuh ve İbrahim gibi inançlı 
insanlar olmaları için dua edebilirsiniz. Ayrıca, Tanrı kendisini uyardığı 
halde O’nu dinlemeyen Kain (Yaratılış 4:1-7) gibi olmamaları için de dua 
edebilirsiniz. Kayin örneğinin aksine Tanrı’nın sesini duyabilen açık 
kulaklara ve yumuşak bir yüreğe sahip olmaları için dua edin.

Yeni Antlaşma’daki mektuplarda, elçilerin ettiği çok sayıda güzel 
dua vardır. Tıpkı elçilerin kendi zamanlarındaki inanlılar için dua etmeleri 
gibi siz de aynı şekilde kendiniz ve çocuklarınız için dua edebilirsiniz. 
(Elçi Pavlus’un dualarına bakarak kutsama duası etmek için 79. 
sayfadaki EK 1’e bakın.)
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36. Çocuklarımızı Mesih için Yetiştirmek Konusunda 
İhtiyaç Duyduğumuz Bilgeliği Bulmak

Açılış Sorusu:
Anne baba olarak çocuklarınız için en iyisini yapmadığınızı düşünerek 
endişeleniyor musunuz? Daha önce hiç çocuk yetiştirmediyseniz, çocuk 
yetiştirmeyi nereden bilebilirsiniz? En büyük endişeleriniz nelerdir?

Her anne baba kendisini zaman zaman yetersiz bulur. Bu normaldir! Tanrı 
bizi, yaptığımız her şeyde O’na bağlı olmamız için yarattı. Tanrı, 
ailelerimiz için yaptığı iyi planında O’nunla birlikte çalışmamızı ister. 
Çocuklarımızı Tanrı için yetiştirmek konusunda gereksinim duyduğumuz 
bilgeliği nasıl bulabileceğimizi anlamak için Tanrı’nın Sözü’ne bakalım.
Aşağıda Yakup’tan alınmış ayetleri okuyun.

[5] İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, 
azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; kendisine verilecektir. [6] Yalnız 
hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgârın 
sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. [7-8] Her bakımdan 
değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. (Yakup 
1: 5-8)

1. 5. ayeti tekrar okuyun. Bu ayet eğer bilgelikte eksiğimiz varsa ne 
yapmamızı söylüyor?

2. Tanrı buna nasıl yanıt verecek?
3. 6. ayete bakın. Bu ayette Tanrı’dan bir şey isterken neyin önemli 

olduğu yazıyor?
4. 7-8 ayetleri bize kuşku duyan kişi hakkında ne diyor? Böyle bir kişi 

Tanrı’dan ne almayı umut edebilir?
5. Çocuklarınızı ilgilendiren bir konuda ne yapacağınızı bilmediğiniz 

zaman Tanrı’ya gidiyor musunuz?
6. Tanrı’nın, gereksinim duyduğunuz bilgeliği size cömertçe vereceğine 

inanıyor musunuz?
Dua: Şu anda çocuklarınızı yetiştirirken hangi konuda bilgeliğe gereksinim 
duyuyorsunuz? Bu konularda dua etmek için zaman ayırın. Tanrı’nın sizi 
duyacağına ve size yanıt vereceğine güvenerek dua edin. Tanrı sizin 
çocuklarınızı sizin onları sevdiğinizden daha fazla seviyor ve onlar için en 
iyisini istiyor.
Eğer mümkünse bu konularda eşinizle birlikte dua edin.
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37. Çocuklarımız için Ruhsal Savaşta Bulunmak
Açılış Sorusu:

Kendinizi sanki çocuklarınız bir tarafta siz diğer tarafta olmak üzere 
savaşıyormuşsunuz gibi hissettiğiniz oldu mu? Bir anne baba bu 
durumda ne yapabilir?

Pek çok anne baba kendilerini bazen böyle hissederler. Gerçek şudur ki, biz 
bir savaştayız, ama gerçek düşmanımız çocuklarımız değil. Şimdi elçi 
Pavlus’un bu savaş hakkında ne dediğine ve gerçek düşmana karşı nasıl 
savaşacağımıza bakalım.
Aşağıda Efesliler 6. bölümden alınmış ayetleri okuyun.

[10] Son olarak Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin. [11] İblis'in 
hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları 
kuşanın. [12] Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, 
hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel 
yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır… [14-15] Böylece, belinizi 
gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza 
esenlik Müjdesi'ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. 
[16] Bunların hepsine ek olarak, Şeytan'ın bütün ateşli oklarını 
söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. [17] Kurtuluş miğferini ve 
Ruh'un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. [18] Her türlü dua ve 
yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün 
kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. 
(Efesliler 6: 10-12 ve 14-18)

1. 12. ayeti tekrar okuyun. Pavlus, gerçekte kimin bize karşı olduğunu 
söylüyor?

2. 10-11 ayetlerine göre nasıl bu güçlere karşı durabiliriz?
3. 14-17 ayetlerini tekrar okuyun. Bu ayetlerde tanımlanmış olan ruhsal 

silahları sayın.
4. 16. ayete bakın. İmanımız neden o kadar önemli?
5. 18. ayeti tekrar okuyun. Karanlığın güçlerine karşı olan savaşımızda 

duanın rolü nedir? Ne zaman ve nasıl dua etmemiz isteniyor?
Anne babalar olarak, ailelerimizi parçalamak isteyen gerçek bir 
düşmanımız olduğunu fark etmemiz gerekmektedir. En güçlü ve en 
disiplinli kişi bile Şeytan’ı tek başına yenemez – sadece Tanrı’nın gücü ona 
karşı durabilir. Ama İsa onu çarmıhta yendi! Ve imanla O’nun güçlü 
ismiyle Şeytan’a karşı durmamız için gerekli olan bilgeliği ve gücü bize 
verir. 
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Dua: Düşmanın nerede ailenize saldırabileceğini görmeniz için Tanrı’nın 
ruhsal gözlerinizi açmasını isteyin. Şeytan’ın yolları çok zekicedir. İman 
kalkanını alın ve ailenizin Şeytan’ın hilelerinden korunması için İsa’nın 
güçlü ismiyle aileniz için dua edin. Tanrı’nın her zaman bu duaları 
duyacağına ve yanıtlayacağına inanın. Eğer hemen bir yanıt almazsanız dua 
etmekten vazgeçmeyin, aksine imanla dua etmeye devam edin!
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38. Çocuklarımız için Duada Savaşmak
Açılış Sorusu:

Çocuklarınız için ne kadar sık dua ediyorsunuz? Dualarınızın bir fark 
yarattığına inanıyor musunuz?

Aşağıda Pavlus’un ve Petrus’un mektuplarından alınmış ayetleri 
okuyun.

Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun. (1. Korintliler 
16: 13)
Kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin. (Koloseliler 4: 2)
Sürekli dua edin. (1. Selanikliler 5: 17)
[8] Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak 
birini arayarak dolaşıyor. [9] Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin 
de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı 
direnin. (1. Petrus 5: 8-9)

1. Bu ayetlerde okuduğumuz şu ifadelere dikkat edin: “Uyanık kalın” (1. 
Kor. 16: 13), “kendinizi duaya verin” (Kol. 4: 2), “ayık ve uyanık 
olun” (1. Pet. 5: 8).
Bu ifadelere göre, ruhsal bir savaşın içinde olduğumuzu anladığımızda 
tutumumuz ne olmalıdır?

2. 1. Kor. 16: 13 ve 1. Pet. 5: 9 ayetlerini tekrar okuyun. Sizce imanda 
nasıl sağlam durabiliriz?

3. Şunun hakkında düşünün: Mesih’in düşmana karşı zafer kazandığına 
iman etmeden düşmanın karşısında sağlam bir şekilde durmak mümkün 
müdür?

4. Anne babalar çocuklarının ruhsal olarak korunmalarını sağlamak için 
benzersiz bir konuma sahiptirler. Şimdiye kadar yaptığımız birçok 
çalışmada gördüğümüz gibi Tanrı, size verdiği çocuklar üzerinde sizi 
yetkili kıldı. Bu sorumluluğu ciddiye alıyor musunuz?

5. Hepimiz kendimizi bu sorumluluk için yetersiz hissederiz. Bunun 
nedeni kendimizin yetersiz olmasıdır. Fakat İbraniler 4: 16’da şöyle 
yazar: “Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, 
yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.“  Bu ayet 
sizi nasıl teşvik ediyor?

Dua: Tanrı’nın size düşmana karşı duada nasıl duracağınızı öğretmesi için 
dua edin. Çocuklarınızın, İsa’nın güçlü adıyla düşmanın hilelerinden 
korunmaları için dua edin. Her fırsatta durmadan ve yılmadan dua edin. 
Bunun yaşamınız boyunca bir alışkanlık olması için Tanrı’nın size yardım 
etmesini isteyin.
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39. Çocuklarımız için Duada Aynı Fikirde Olmak
Açılış Sorusu:

Kendinizi bazen dualarınızda zayıf ve yorgun hissediyor musunuz? 
Başkalarıyla birlikte dua etmek size nasıl güç veriyor? Eğer bunu daha 
önce hiç yapmadıysanız, sizce başkalarıyla birlikte dua etmek sizi 
güçlendirebilir miydi?

Aşağıdaki ayetlerde İsa’nın sözlerinin okuyun.
[19] “Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızdan iki kişi, 
dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki Babam 
dileklerini yerine getirir. [20] Nerede iki ya da üç kişi benim adımla 
toplanırsa, ben de orada, aralarındayım.” (Matta 18: 19-20)

1. Yukarıdaki ayetleri tekrar okuyun. İsa, iki kişi dileyecekleri herhangi 
bir şey için anlaştıklarında ne olacağını söylüyor?

2. 20. ayette iki ya da üç kişi İsa’nın adıyla toplanırlarsa ne olacağı 
yazıyor?

3. Tanrı’nın Sözü’nde, tek başlarına dua eden kişilerle de ilgili çok örnek 
vardır: Davud’un Mezmurlardaki duaları ve İsa’nın tek başına dua 
etmek için sık sık yalnız olacağı bir yere gitmesi. Ama yukarıdaki 
ayetler, iki ya da daha çok kişinin anlaşarak dua etmelerinin gücü 
hakkında ne söylüyor?

4. Herhangi bir konuda birlikte dua ederken “anlaşmak” ne demektir?
5. Siz ve eşiniz zaman ayırıp birbiriniz ve çocuklarınız için sık sık dua 

etseydiniz, bu ailenizi nasıl etkilerdi? 
Eğer eşinizle birlikte dua etmeniz mümkün değilse, birlikte dua 
edebileceğiniz imanlı bir akrabanız ya da arkadaşınız var mı? Bir anne 
başka annelerle, bir baba da başka babalarla buluşarak çocukları için 
dua edebilir.

Dua: Eşinizle ya da başka biriyle birlikte dua etmek için zaman ayırın. 
Çocuklarınızın nasıl ruhsal olarak büyüdüklerini görmek istediğinizi 
düşünün. Bu konularda dua etmek için anlaşın ve yukarıdaki ayetlerde 
söylenmiş olduğu gibi harika yanıtlar almayı bekleyin!
Yakup 5: 16’da şöyle yazıyor: “Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve 
etkilidir.” İki ya da üç kişinin anlaşarak dua etmeleri çok daha güçlü 
olabilir!
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40. Ruhsal Olarak Kayıp Olan Bir Çocuk için 
Dua Etmek

(NOT: Eğer Tanrı’dan uzak yaşayan bir çocuğunuz yoksa, bu çalışmayı 
Tanrı’dan uzaklaşmış olan bir tanıdığınız için dua etmek için kullanın.)
Açılış Sorusu:

Eğer yetişkin bir çocuk Tanrı’dan uzaklaşırsa, sizce bir anne baba onu 
geri döndürmek için ne yapabilir?

Çocuklarımızı İsa’yı izlemeleri için yetiştirmek konusunda elimizden 
gelenin en iyisini yapsak bile, bazen kendi yollarında gitmeyi seçebilirler. 
Bu durumda anne babalar ne yapabilirler? Çoğunlukla onlara çok az şey 
söyleyebiliriz, çünkü söylediklerimize kulak vermezler. Ama Tanrı’nın 
Ruhu onların yüreklerine seslenebilir. Tanrı’nın Ruhu’nun onların içinde 
çalışmasını sağlamak için kullanabileceğimiz çok güçlü bir aracımız var, bu 
da duadır.
Aşağıdaki ayetleri okuyun.

[3] Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da, insansal güce dayanarak 
savaşmıyoruz. [4] Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, 
kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. [5] Safsataları, Tanrı 
bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip 
Mesih'e bağımlı kılıyoruz. (2. Korintliler 10: 3-5)

1. Bu ayetler, dünyada yaşadığımız sürece içinde bulunduğumuz ruhsal 
savaştan bahseder. 4. ayeti tekrar okuyun. Silahlarımızın ne tür bir gücü 
olduğunu söylüyor?

2. Ruhsal bir savaşta savaşırken ne olduğunu fark etmeyi öğrenmemiz ve 
ruhsal silahları nasıl kullanacağımızı bilmemiz önemlidir. 
Çocuklarımızın değişmesi için çabalarken sık sık kullandığımız 
bedensel silahlar hakkında biraz düşünün: tehditler, manipülasyon, 
onlara bağırmak ya da “vaaz vermek”, tartışmak, fiziksel cezalar. 
İsyankâr bir çocuk bunlara nasıl tepki gösterir?
Bu yöntemlerin, çocuğunuzun yüreğini değiştirmek için gerçek bir gücü 
var mı?

3. İsa’yı kabul etmeyen ya da Tanrı’nın var olduğunu reddeden çocuğun 
yaşamında düşmanın bir kalesi vardır. Genellikle Tanrı’ya karşı 
“iddiaları” ya da “kibirli görüşleri” vardır.
4-5 ayetlerinin tekrar okuyun. Tanrı’nın silahlarının gücü ne yapmaya 
yeter?
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4. Kutsal Yazıları okuduğumuzda dört silahımız olduğunu görürüz (Bu 
ayetler bir sonraki sayfada yazılıdır):

• Tanrı’nın Sözü (Efes. 6: 17 ve İbr. 4: 12)
• Dua (Efes. 6: 18 ve Luka 18: 1)
• İmanımız (1. Pet. 5: 9 ve 1. Yuh. 5: 4)
• Kutsal Ruh’un gücü (Elç. İşl. 1: 8 ve Rom. 8: 26-27)
Bu silahlar, yüreğini sözlerimize karşı kapatmış olan bir çocuğun 
yaşamında nasıl etkili olabilirler?

Hezekiel peygamberin kitabında, Tanrı’nın Sözlerinin isyankâr bir halk 
olan İsraillilere seslendiğini okuyoruz.

[26] Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. 
İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. [27] 
Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup 
onları uygulamanızı sağlayacağım. (Hezekiel 36: 26-27)

5. Bu ayetler, İsa’ya olan imanından uzaklaşmış olan bir çocuk için dua 
ederken sizi nasıl teşvik ediyorlar?

Dua: Çocuğumuzun ruhunun düşmanına karşı savaşırken sahip olduğumuz 
en güçlü silah duadır. Dua, herhangi bir tartışmadan, cezadan ya da onlara 
vereceğimiz herhangi bir vaazdan daha etkilidir. Cesaretiniz kırılmasın, 
iman edin ve çocuğunuz için her gün dua edin. Tanrı’nın Hezekiel’deki 
ayetlerde (yukarıda) dediği şeyleri yapmasını isteyin. Şunu unutmayın, 
Tanrı sizin çocuğunuzu yarattı ve çocuğunuzu sizin onu sevdiğinizden daha 
da fazla seviyor!
Eğer hemen bir yanıt almazsanız dua etmeye son vermeyin. Birçok anne 
baba çocuklarının, Tanrı’dan uzaklaştıktan yıllar sonra tekrar geri 
geldiklerini görüyorlar.
Ruhsal olarak kayıp olan çocukların anne babalarını cesaretlendirmek ve 
duada kullanmak için uygun olan ayetleri 90. sayfadaki EK 9’de 
bulabilirsiniz.
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Yukarıda 4. soruda geçen ayetler:
Efesliler 6: 17: Kurtuluş miğferini ve Ruh'un kılıcını, yani Tanrı sözünü 
alın.
İbraniler 4: 12: Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha 
keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere 
işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.
Efesliler 6: 18: Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde 
dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir 
adanmışlıkla uyanık durun.
Luka 18: 1: İsa öğrencilerine, hiç usanmadan, her zaman dua etmeleri 
gerektiğini (belirtti).
1. Petrus 5: 9b: ...imanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin.
1. Yuhanna 5: 4b: Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.
Elç. İşl. 1: 8a: Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. 
Romalılar 8: 26-27: Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım 
eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle 
anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı, 
Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği 
uyarınca kutsallar için aracılık eder.
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Evi RAB yapmazsa, Yapıcılar boşuna didinir. 
Mezmur 127: 1a
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EK 1: Çocuklarınız için Dua Etmek Berekettir
Aşağıda, elçi Pavlus’un mektuplarından alınmış kutsama sözlerini, 
çocuklarınız için dua ederken kullanabilirsiniz:
Efesliler 3: 16-19’dan:

• “İç varlıklarında kuvvetle güçlendirilmeleri” için.
• “Mesih’in iman yoluyla yüreklerinde yaşaması” için.
• “(Mesih’in) sevgisinde köklenmiş ve temellenmiş” olmaları için.
• “Bilgiyi çok aşan (Mesih’in) sevgisini kavramaya güçlerinin yetmesi” için.
• “Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmaları” için.

Efesliler 2: 10’dan:
• Tanrı’nın özellikle onlar için hazırladığı iyi işleri yapmaları için.

Efesliler 6: 10-11’den:
• “İblis’in hilelerine karşı durabilsinler” diye “Rab’de, O’nun üstün 

gücüyle güçlenmeleri” için.
Filipililer 1: 9-11’den:

• “Sevgilerinin bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artması” ve böylece 
“üstün değerleri ayırt edebilmeleri” için.

• “Tanrı’nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen 
doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih’in gününde saf ve kusursuz 
olmaları” için.

Filipililer 2: 15’ten:
• “Bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı’nın lekesiz 

çocukları olmaları” için.
• “Evrendeki yıldızlar gibi parlamaları” için.

Filipililer 3: 10’dan:
• “Mesih’i tanımaları, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne 

demek olduğunu bilmeleri” için. (Evet, bu da bir kutsamadır!)
Koloseliler 1: 9-11’den:

• “Tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı’nın isteğini bütünüyle 
bilmeleri” için.

• “Rab’be yaraşır biçimde yaşamaları, O’nu her yönden hoşnut 
etmeleri” için.

• “Her iyi işte meyve vererek Tanrı’yı tanımakta ilerlemeleri” için.
• “Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeleri, Tanrı’nın yüce gücüne 

dayanarak bütün kudretle güçlenmeleri” için.
Tanrı’nın Sözü’nü okuduğunuzda, çocuklarınızın yaşamı için duayla 
söyleyebileceğiniz daha pek çok kutsama bulacaksınız.
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EK 2: Öğretilecek Diğer Önemli Konular
4. bölümde çalıştığımız, Tanrı’nın Sözü’nden alınmış ayetlerde 
çocuklarınıza öğretmek için çok önemli gerçekler vardır. Ne var ki, 
çocuklarınız büyürken, onlara Tanrı’nın Sözü’nü daha fazla öğretmek 
isteyeceksiniz. Buraya, bu çalışmalarda ele alınmayan birkaç önemli 
konunun yanı sıra, bunlarla ilgili, size yardımcı olacak ayet numaraları da 
eklenmiştir.
Şükretmek:

• Mezmur 92: 1-5
• Mezmur 106: 1-2
• Mezmur 100 ve diğer mezmurlar
• 1. Selanikliler 5: 18
• Koloseliler 2: 6-7
• Filipililer 4: 6-7

Kanaatkâr Olmak:
• Filipililer 4: 11-13
• 1. Timoteos 6: 6-10
• İbraniler 13: 5

Çalışkan Olmanın Değeri:
• Sül. Özd. 6: 6-11; 12: 24; 13: 4; 

18: 9; 19: 15; 20: 4; 24: 30-34
• 1. Korintliler 15: 58
• Koloseliler 3: 23-24
• 2. Selanikliler 3: 6-12
İhtiyacı Olanlara Yardım Etmek:

• Mezmur 41: 1-2
• Sül. Özd. 14: 21; 19: 17; 21: 13
• Yeşaya 58: 6-11
• Matta 6: 1-4
• Matta 25: 31-46
• Luka 10: 25-37

Bağışlamak:
• Matta 6: 9-15
• Matta 18: 21-35
• Markos 11: 25
• Luka 23: 33-34
• Koloseliler 3: 12-14
• Efesliler 4: 32

Düşmanlarınızı Sevmek:
• Matta 5: 43-48
• Luka 6: 27-36
• Romalılar 12: 14-21

Cömertlik:
• Sül. Özd. 11: 24
• Matta 6: 1-4
• Markos 12: 41-44
• Luka 6: 38
• Luka 12: 33-34
• Elç. İşl. 20: 35
• 2. Korintliler 8: 1-7
• 2. Korintliler 9: 6-15
• 1. Timoteos 6: 17-19

Dürüstlük:
• Mezmur 15
• Sül. Özd. 10: 9
• Sül. Özd. 19: 5
• Efesliler 4: 25
• Kolosel,ler 3: 9-10
• Elç. İşl. 5: 1-11

Dua:
• Matta 6: 5-13
• Luka 18: 1-8
• Luka 18: 9-14
• Filipililer 4: 6-7
• Yakup 5: 13-18

Alçakgönüllülük:
• Mika 6: 8
• Matta 5: 3 ve 5
• Filipililer 2: 1-11
• 1. Petrus 5: 5-7
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EK 3: Mesih’i Ailenizin Odak Noktasında Tutmak 
için Öneriler

Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza 
benimsetin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken 

onlardan söz edin. (Yasa’nın Tekrarı 6: 6-7)

Bu ayetler, anne babaların Tanrı’nın Sözü’nü her gün aile yaşamlarının 
merkezinde tutmaları gerektiğini söylüyor. Bunu kendi ailenizde nasıl 
yapacağınızı düşünmek için zaman ayırın. Pek çok insan sorunları 
hakkında, önemsiz veya maddi şeyler (örneğin dedikodu, yiyecek, giyecek, 
para, iş vs. gibi) hakkında konuşmak için zaman ayırır. Siz evinizde kalıcı 
şeylere (örneğin Tanrı’nın sevgisine ve yüceliğine, Tanrı’ya nasıl hizmet 
edebileceğinize, Tanrı’nın dünyada neler yaptığına, Tanrı’nın Sözü’nden ne 
öğrendiğinize vs.) odaklanmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz?
Aşağıda, Mesih’i ailenizin odak noktasına koymanıza yardım edecek birkaç 
öneri var:

★Ailece Kutsal Yazıları ezberlemek; onları yazarak evinizde sık sık 
görebileceğiniz yerlere asmak.

★Ailece düzenli olarak tapınmak, Kutsal Kitap’ı okumak veya çalışmak 
için zaman ayarlamak.

★Sabahları işe veya okula gitmeden önce birlikte Kutsal Kitap’tan 
okuyup dua etmek.

★Gün içinde zaman zaman Tanrı’nın bir duanıza verdiği özel bir yanıt 
için teşekkür etmek.

★Bir sorununuz ya da ihtiyacınız olduğunda gün içinde zaman ayırıp 
bunlar için dua etmek.

★Yemeklerden önce Tanrı’ya verdiği şeyler için şükretmek.
★Birlikte sık sık Tanrı’yı yücelten ilahiler söyleyip tapınmak.
★Birlikte, yaşamlarını Tanrı’ya adamış olan inanlılar hakkında kitaplar 

okumak.
★Evinizde Kutsal Kitap’ı dinleyebileceğiniz CD çalmak.
★Evinizde, arabanızda vs. ilahiler dinlemek.
★Birlikte doğaya bakarak Tanrı’nın yüceliği hakkında konuşmak.
★Çocuklarınız size sorunlarıyla ya da sorularıyla geldiklerinde onlarla 

birlikte dua etmek ve yanıtı Kutsal Kitap’ta bulmalarına yardım 
etmek.
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EK 4: Çocuğunuz İsa Mesih’e İmanla Kurtulduğunu 
Nasıl Bilebilir?

Çocuklarımız bizimle yaşarken onlar için yapabileceğimiz en önemli şey, 
onları İsa’ya kurtarıcıları olarak güvenmeye yönlendirmektir. Tanrı’nın 
gerçeğini anlamalarına yardım etmelisiniz Çocuklarınız kısa hikâyeleri 
dinleyecek ve basit kavramları anlayacak yaşa geldikleri andan itibaren 
buna başlayabilirsiniz. Çocuklarınız Tanrı’nın Sözü’nü öğrendikçe 
Tanrı’nın Ruhu yüreklerinde çalışacak ve günahlı olduklarını ve bundan 
dolayı bir Kurtarıcı’ya ihtiaçları olduğunu anlamalarını sağlayacaktır.  
Kulaklarını açıp dinlemeleri ve yüreklerini yumuşatıp Tanrı’nın gerçeğini 
almaları için sık sık dua edin.

Aşağıda Tanrı’nın Sözü’nde bulunan bazı temel gerçekler vardır. Bunlar, 
çocuklarımızın İsa’ya iman etmek için anlamaları gereken gerçeklerdir.
1. Onlar günahkârdır ve Tanrı’dan ayrıdırlar. Günahın bedeli ölümdür.

• Yaratılış 1-3 bölümleri (yaratılış ve insanoğlunun günaha düşüş 
hikâyesi)

• Yeremya 17: 9
• Romalılar 3: 23 ve 5: 12

2. İsa onların günahının bedelini ödemek için öldü. Günahı ve ölümü 
yenerek tekrar dirildi.

• Matta 26–28; Luka 22–24; Yuhanna 18–20 (Bu bölümler İsa’nın 
çarmıha gerilişini ve ölümden dirilmesini anlatıyor.)

• Romalılar 3: 21-26
• Romalılar 5: 6-11
• Yeşaya 52: 13 – 53: 12 (İsa’nın bizim günahlarımız için acı çekip 

ölmesi hakkında peygamberlik)
3. Bağışlandılar ve yaptıkları herhangi bir şey nedeniyle değil, sadece 

Mesih’e olan imanla yeni bir yaşam aldılar.
• Romalılar 1: 16-17
• Efesliler 2: 1-10

4. Eğer günahlarını itiraf edip onlardan döner ve İsa’nın günahları için 
öldüğüne iman ederlerse kurtulacaklar.

• Luka 24: 46-47
• Yuhanna 3: 16-18
• 1. Yuhanna 1: 8-10
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• Elçilerin İşleri 2: 38
• Romalılar 10: 8-11

5. Kurtuldukları zaman Tanrı’nın Ruhu’nda yeniden doğarlar. Tanrı, 
Kutsal Ruhu’nu onların içinde yaşaması için gönderir ve onlara 
Tanrı’ya itaat etmeleri ve İsa’ya benzemede gelişmeleri için güç ve 
istek verir.

• Yuhanna 1: 12-13
• Romalılar 8: 1-11
• Filipililer 2: 13
• 2. Petrus 1: 3-11
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EK 5: Çocuklarımızın Ruhta Yürümeyi 
Öğrenmelerine Yardımcı Olacak Ayetler

Hepimiz yaşamımız boyunca ayartmalara “hayır” ve İsa’ya “evet” demeyi 
öğreniyoruz. Aşağıda, çocuklarınızın günahı yenmelerine yardım etmek 
için kullanabileceğiniz ayetlerin listesi vardır. 
Özellikle ayartmayla ilgili olan ayetler.

• Mezmur 1:1-2 ve 119:11
• Yakup 1:12-15
• Yakup 4:1-10
• Matta 6:13
• Romalılar 6-8
• 1. Korintliler 10:13
• Galatyalılar 6: 7-9
• Efesliler 6: 10-18
• 1. Timoteos 6:6-16
• 2. Timoteos 2:22
• İbraniler 2:18 ve 4:14-16
• 1. Petrus 5:8-11
• 1. Yuhanna 2:1-6; 3:1-10 ve 5:4

Mesih’i izlemek için kendimizi inkâr etmemiz gerektiğini gösteren 
ayetler

• Matta 10:37-39 ve 16:24-26
• Mark 8:34-38
• Luka 9:23-25 ve 14:25-35
• Romalılar 12:1-2 ve 13:11-14
• Galatyalılar 2:20; 5:16-25 ve 6:14
• Titus 2:11-14
• 1. Yuhanna 2:15-17
• Vahiy 12:11
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EK 6: Kutsal Kitap’tan Okunması Önerilen Hikâyeler
Aşağıda çocukların hoşuna gidecek Kutsal Kitap hikâyelerinin bir listesi 
var:
Eski Antlaşma

• Yaratılış 1. ve 2. bölümler: Yaratılış
• Yaratılış 3: İnsanın günaha düşüşü
• Yaratılış 4: Kayin ile Habil: İlk cinayet
• Yaratılış 6: 5 – Yaratılış 8:22: Nuh ve tufan
• Yaratılış 11: 1-9: Babil Kulesi
• Yaratılış 12-50 bölümleri: İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf: Bu 

bölümlerde çocukların sevdikleri çok sayıda hikâye var. Bunların bazıları 
daha büyük çocukların anlayabilecekleri şekilde uyarlanabilirler.

• Mısır’dan Çıkış 1. bölümden 20: 21’e kadar ve 32. – 34. bölümler: Tanrı 
İsraillileri Mısır’dan çıkarıyor ve On Emri veriyor. Bu bölümlerde 
çocukların çok beğenecekleri hikâyeler var.

• Çölde Sayım 13. ve 14. bölümler: Kenan ülkesine casuslar gönderiliyor; 
İsrail Tanrı’ya isyan ediyor.

• Yeşu 1. – 4. bölümler ve 5: 10‘dan 10: 15’e kadar: Yeşu İsraillileri 
Kenan’a götürüyor; Eriha kentinin surları çöküyor.

• Hakimler 6. ve 7. bölümler: Gidyon mucizevi biçimde Midyanlıları 
yeniyor.

• Rut kitabı: Bu, sevgiyi ve imanı anlatan harika bir hikâyedir!
• 1. ve 2. Samuel kitapları: Küçük çocuklar 1. Samuel 17. bölümdeki 

Davud’un dev Golyat’ı yenmesinin hikâyesini çok severler. Bu iki 
kitapta yaşları biraz daha büyük olan çocukların ders alacakları başka 
pek çok hikâye vardır.

• 1. Krallar 16: 29‘dan 19: 21’e kadar ve 2. Krallar 2. bölüm: İlyas kötü 
krala ve sahte peygamberlere karşı koyuyor (mucize hikâyeleri)

• 2. Krallar 4.–7. bölümler: İlyas pek çok mucize yapıyor.
• 2. Tarihler 20: 1-30: Yehoşafat: Tanrı Yahuda’yı kurtarıyor.
• Ester kitabı: Ester, halkını kurtarmak için kendi yaşamını tehlikeye 

atıyor.
• Daniel 1.–6. bölümler: Daniel ve üç arkadaşının Babil’deki heyecan 

verici hikâyesi ve Tanrı’nın onları nasıl kurtardığı.
• Yunus kitabı: Yunus Tanrı’dan kaçıyor ve bir balık tarafından yutuluyor.

Yeni Antlaşma
Aşağıda müjde kitaplarından (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) ve 
Elçilerin İşleri’nden alınmış, küçük çocukların hoşlarına gidecek 
hikâyelerin listesi var. Müjde kitaplarında İsa’nın yaşamı ve yaptığı 
mucizeler hakkında pek çok hikâye var. Elçilerin İşleri’nde Tanrı’nın, İsa 
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göğe alındıktan sonra elçiler aracılığıyla yaptığı mucizeler hakkında harika 
hikâyeler var! Ayrıca İsa’nın izleyicilerinin müjdeyi her yere yaydıkça 
karşılaştıkları sorunları ve çektikleri acıları da anlatıyor. Bu hikâyeler 
çocuklarınızın da İsa’yı izlemeleri ve başkalarına müjdeyi götürmeleri için 
onlara esin verebilir.

• İsa’nın Doğumu: Luka 1. ve 2. Bölümler ve Matta 1: 18 – 2:23 
• İsa Deneniyor: Matta 4: 1-11 ve Luka 4: 1-13
• Kaya Üstüne Yapılan Ev Benzetmesi: Matta 7: 24-27; Luka 6: 46-49
• İyileştirme Mucizesi: Matta 8: 1-17
• İsa Fırtınayı Dindiriyor: Matta 8: 23-27; Markos 4: 35-41; Luka 8: 22-25
• İsa Günahları Bağışlıyor ve Felçli Adamı İyileştiriyor: Matta 9: 1-8; 

Markos 2: 1-12; Luka 5: 17-26
• İsa Ölü Bir Kızı Diriltiyor ve Hastaları İyileştiriyor: Matta 9: 18-34; 

Markos 5: 21-43; Luka 8: 40-56
• Tohum Benzetmesi: Matta 13: 1-23; Markos 4: 1-20; Luka 8: 4-15
• İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor: Matta 14: 13-21; Markos 6: 30-44; Luka 

9: 10-17
• İsa Su Üstünde Yürüyor: Matta 14: 22-23; Markos 6: 45-52; Yuhanna 6: 

16-21
• İsa Dört Bin Kişiyi Doyuruyor: Matta 15: 32-39; Markos 8: 1-10
• Acımasız Köle Benzetmesi: Matta 18: 21-35
• İsa’nın Yeruşalim’e Girişi: Matta 21: 1-11; Markos 11: 1-10; Luka 19: 

28-40
• İsa Kör Bir Adamı iyileştiriyor: Markos 8: 22-26
• İsa Çocukları Kutsuyor: Markos 10: 13-16; Luka 18: 15-17
• Kaybolan Oğul Benzetmesi: Luka 15: 11-32
• İsa On Cüzamlıyı İyileştiriyor: Luka 17: 11-19
• İsa ile Zakkay: Luka 19: 1-10
• İsa Çarmıha Geriliyor: Matta 26. ve 27. bölümler; Markos 14. ve 15. 

bölümler; Luka 22. ve 23. bölümler; Yuhanna 18. ve 19. bölümler (Bu 
bölümler çok uzundur. Küçük çocuklara bunları kısaca anlatmanız 
gerekir ya da çocuklar için yazılmış bir Kutsal Kitap’tan okuyabilirsiniz. 
Veya Diriliş Bayramı’na kadar her gün biraz okuyabilirsiniz.)

• İsa’nın Dirilişi: Matta 28: 1-10; Markos 16: 1-13; Luka 24: 1-12; 
Yuhanna 20: 1-18

• Sakat Bir Dilenci İsa’nın Adıyla İyileştiriliyor: Elç. İşl. 3: 1-10
• Filipus ve Etiyopyalı Bir Hadım: Elç. İşl. 8: 26-40
• Tabita (Ceylan) Ölümden Diriliyor: Elç. İşl. 9: 36-43
• Petrus Hapisten Kaçıyor: Elç. İşl. 12: 1-19
• Pavlus ve Silas Zindanda İlahi Söylüyor; Zindancının Ev Halkı İman 

Ediyor: Elç. İşl. 16: 16-34
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EK 7: Cinsel Saflığı Öğretmek için Öneriler
Bugün birçok toplumda cinsel simgeler ve ayartmalar çoktur. Sanki her şey 
bunun eğlenceli, iyi, yaşam veren, özgürlük getiren bir şey olduğunu söyler 
gibidir. Tanrı’nın Sözü bize başka bir şey söyler. Cinsel ahlâksızlıkların 
hepsi günahtır ve Romalılar 6 günahın bizi köleliğe ve ölüme götürdüğünü 
yazar.
Çocuklarımızın, Tanrı’nın doğru yollarına göre yaşamanın güzelliğini 
görmelerine nasıl yardım edebiliriz? Eğer çocuklarımıza sadece 
yapmamaları gereken şeylerin bir listesini verirsek, İsa’yı izlemenin ağır 
kurallara uymak, yani yaşamdaki her türlü eğlenceden uzak durmak 
anlamına geldiğini sanacaklardır. Bunun yerine, Tanrı’nın yolunda 
yürümenin ruhsal, duygusal ve fiziksel olarak yaşam ve sağlık getirdiğini 
görmelerine yardım etmeliyiz. Sadece olumsuz, yani kötü ve yasak olan 
şeyleri değil, ama olumlu şeyleri, yani Tanrı’nın bilge ve sevgi dolu 
yollarını seçenlere verilen bereketleri de anlamalarına yardımcı olmalıyız.
Aşağıda Kutsal Kitap’tan okumanız önerilen ayetler ve hikâyeler var. 
Çocuklarınıza bu önemli konuyu öğretirken bu ayetleri yararlı bulacaksınız.
Evlilikte cinsel ilişkinin Tanrı’nın bir planı olduğunu ve bunun iyi 
olduğunu onlara göstermek, başlamak için iyi bir yerdir.

• Yaratılış 1: 26-28 + 31 ve Yar. 2: 18-25
• Efesliler 5: 25-33, evlilikteki yakın ilişkinin, Mesih ile gelini, yani 

kilise (imanlılar) arasındaki ilişkiye benzediğini anlatır.
Süleyman’ın Özdeyişlerinde cinsel ilişkiyi sadece evlilik içinde tutmak 
gerektiğinin önemi hakkında çok ayet vardır. Bu ayetler genel olarak 
oğullara yönelik yazıldığı halde bu gerçek kızlara da uyarlanabilir.

• Sül. Özd. 2
• Sül. Özd. 5
• Sül. Özd. 6: 20-35
• Sül. Özd. 7
• Mezmur 119: 9-11’de Tanrı’nın Sözü’nün bizi günahtan uzak tuttuğu 

yazar.
İsa, kirliliğin insanın içinden çıktığını öğretti.

• Matta 5: 27-30
• Markos 7: 14-23
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Pavlus’un mektuplarında onun genç öğrencisi Timoteos’a kendisini 
temiz tutması konusunda yazdığı öğütleri okuyoruz. Bundan başka 
mektuplarında da bahsetmiştir:

• 1. Timoteos 4: 7-8
• 1. Timoteos 4: 12-16
• 2. Timoteos 2: 22
• 1. Korintliler 6: 12-20
• Galatyalılar 5: 16-25
• Efesliler 5: 3-6
• Koloseliler 3: 1-10
• 1. Selanikliler 4: 3-8
• İbraniler 13: 4
• Filipililer 4: 8 düşüncelerimizde temiz olmamızın öneminden 

bahseder.
Eski Antlaşma’da iki olağanüstü örnek vardır – olumlu bir örnek 
olarak Yusuf ve olumsuz bir örnek olarak Davud:

• Yaratılış 39. – 41. bölümler: (Yusuf’un öyküsünün tamamı Yar. 37 ve 
39 – 50 bölümlerindedir.) Yusuf doğru olanı seçtiği için çok sıkıntı 
çekmiş olsa da sonunda Tanrı onu onurlandırdı ve yüceltti. Bu, 
günahın geçici zevklerinden hoşlanmak yerine Tanrı’ya sadık kalmayı 
seçmenin bedeliydi.

• 2. Samuel 11: 1 – 12: 23: Kral Davud Batşeba ile zina yaptı ve 
günahını örtmeye çalıştı.

• Mezmur 51: Davud’un zina ettiktikten sonra tövbe edişinin duası.
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EK 8: Sıkıntılara Dayanmak için Teşvik Eden Ayetler

Korkma, çünkü ben seninleyim, yılma, çünkü Tanrın benim. Seni 
güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; zafer kazanan sağ elimle 

sana destek olacağım. (Yeşaya 41: 10)

Acı çekmek ve zulümle karşılaşmak hakkında ayetler:
• Yeşu 1: 1-9
• Matta 5: 10-12 ve 10: 16-33
• Yuhanna 15: 18-21 ve 16: 1-4+39
• Romalılar 8: 28 ve 31-39
• 1. Korintliler 15: 58
• İbraniler 11 ve 12: 1-3
• Yakup 1: 2-4 ve 5: 7-11
• 1. Petrus 1: 3-9; 2: 19-25; 3: 13-17; 4: 12-19 ve 5: 6-11

Sıkıntılı zamanlarda Tanrı’nın yardımı hakkında ayetler:
• Mezmur 3, 5, 13, 18, 20, 27, 40, 46, 54, 56, 61, 62, 68, 70, 91, 121, 

125, 130, 140 ve 146
• Yeşaya 26: 3-4; 40: 27-31; 41: 10; 42: 5-9 ve 43: 1-4
• Yeremya 29: 11-14
• Matta 11:28-30 
• İbraniler 4: 14-16
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EK 9: Ruhsal Olarak Kayıp Olan Çocukların Anne 
Babaları için Ayetler

Eski Antlaşma peygamberlerinden:
Aşağıdaki ayetler Tanrı’nın peygamberleri tarafından İsrail halkına 
söylendi. Tanrı’nın bizim çocuklarımız için de aynı şeyleri istediğini 
bilerek bunları kendi çocuklarımıza söyleyebiliriz.

• Yeşaya 44: 3-5
• Yeşaya 54: 13
• Yeremya 24: 6-7
• Yeremya 29: 11-13
• Hezekiel 37: 23
• Hoşea 14
• Yoel 2: 12-13

İsa’nın öğretilerinden:
• Matta 18: 12-14
• Luka 15: 11-24

Ruhsal olarak kayıp olan çocukların anne babaları için teşvik:
• Yeşaya 55: 6-13
• Mezmur 20
• Mezmur 65: 1-5
• Mezmur 68: 19-20
• Mezmur 102: 25-28
• Mezmur 103
• Mezmur 107: 1-22
• Mezmur 112: 1-2
• Mezmur 116: 1-2
• Mezmur 128
• Mezmur 130
• Mezmur 139: 1-18 (Kayıp çocuğunuz Tanrı’dan saklanamaz!)
• Luka 1: 37
• 1. Yuhanna 5: 14-15
• Romalılar 15: 13
• Filipililer 4: 6-7
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Bu Kitabı Başka Bir Dile Çevirmek İsteyenler 
İçin Açıklama

Bu kitabı başka bir dile çevirmek mi istiyorsunuz?
Burada nasıl yapacağınıza dair bilgiler bulabilirsiniz:

1. www.learnhisways.com ‘u ziyaret ederek bizimle iletişime geçin. 
Kitabı hangi dile çevirmek istediğinizi bize yazın. Bize e-posta 
adresinizi de yazın ki, sizinle iletişim kurabilelim. Çeviri yapmak 
istediğiniz dile zaten bir çeviri yapılıyor olabilir. Bu durumda size haber 
veririz ve siz de zaten yapılan bir işi tekrar yapmamış olursunuz.

2. Çeviri kitabın asıl dili olan İngilizce ’den yapılmalıdır. Bu kitabın 
İngilizce versiyonu yukarıda yazdığımız web sitesinde bulunabilir.

3. Lütfen kitabın İngilizce versiyonunun sonundaki “Guidelines for 
Translators” adlı kısmı okuyun. İngilizce versiyon da bu web sitesinden 
indirilebilir: www.learnhisways.com

4. Çeviri, çeviri rehberine uygun olarak tamamlandığında, web sitesi 
aracılığıyla bizimle iletişim kurun. Sizin çevirinizi, başkalarının 
ücretsiz indirmesi için web sitesinde yayınlayabiliriz..
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