Jerry ve Sarah Mattix

Uygulamalı Aile
Hayatı Dersleri

Önsöz Aile kutsal bir kurumdur. Hem Rab’bin gözünde çok değerli hem de toplumun temel
taşıdır. Kutsal Kitap’a göre aileyi bir tek Tanrı başarılı bir şekilde kurabilir. O yüzden sözünde
geçen temel öğretilere dikkat etmemiz büyük önem taşıyor.
Ekteki dersler küçük gruplarla ya da çiftlerle çalışmak üzere hazırlanmıştır. Ders
sayfalarını özgürce çoğaltıp dağıtabilirsiniz.

Evi RAB yapmazsa, Yapıcılar boşuna didinir. Mz. 127:1

1. Sağlam Temel
I. Aile Kavramı - Aile sözcüğü aklınızda neyi çağrıştırır? Sizce aile kavramı nasıl oluştu?
Efesliler 3:14 – Bu ayet aile konusuna ilişkin bizlere neyi öğretiyor? ______________________
__________________________________________________________________________________
Mezmur 127 – Rab’bin gözünde ailenin değeri nedir? _________________________________
__________________________________________________________________________________
II. Ailenin Temeli – Sağlıklı bir aile hayatının temel taşları sizce ne olmalı? _______________
__________________________________________________________________________________
Yaratılış 2:24– Bu ayetlere göre sağlıklı bir evliliğin temeli nasıl olmalı? ___________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Efesliler 5:22-33– Kısa olarak hem kadının hem de kocanın rolünü özetleyiniz Erkek:____________________________________________________________________________
Kadın:____________________________________________________________________________
1.Petrus 2:4-9 - İsa Mesih ne anlamda köşe taşı oluyor?_________________________________
__________________________________________________________________________________
III. Ailenin Şablonu – İsa Mesih’a iman ettiğimizde bizler artık Tanrı çocukları diye
sayılıyoruz. (Yuh. 1:12, 2.Kor. 6:18, Efes. 2:19, 1.Yuh. 3:1)
Efesliler 1:3-6 - Tanrı’nın ezelden beri tüm hepimize ilişkin tasarısı nedir? ________________
__________________________________________________________________________________
Romalılar 8:14-17 – Bu örnekten Tanrı’nın ailemiz için neler arzuladığını görebiliriz?
__________________________________________________________________________________
İbraniler 12:5-11 – Tanrı’nın bize uyguladığı bu örnekten ailemiz için neler öğrenebiliriz?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
“Önemli olan yetiştiğin aile değil, yetiştirdiğin aile”

2. Kolonlar: Anne ve Baba
Bir aile iki kişiyle başlar. Kutsiyet ile andığımız bu iki konumun şablonu var mı?
Çocukken gördüğünüz Annelik ve Babalık sizi nasıl etkiledi?
Babalık:_________________________________________________________
Annelik:_________________________________________________________
I. Babalık – Sizce iyi bir baba nasıl olmalı? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
A. Baba Şablonu - Kutsal Kitap’ta Tanrı ‘Baba’ diye anılır. Bize olan yaklaşımından
‘Babalık’ hakkında neleri öğrenebiliriz:
1. Matta 7:7-11 - Rab bizlere nasıl davranır? __________________________________
2. Yakup 1:17 - Bu ayete göre babanın temel özelliklerinden biri ne olmalı?
_________________________________________________________________________
B. Baba ve Aile 1. Ailenin Reisi – Ailenin başı olarak babanın ilk görevi ailesine her alanda
önderlik yapmak ve yol göstermektir. (1.Kor. 11:3)
1.Timoteos 3:4-5 okuyunuz – Önderliğin temel unsurları nelerdir? ____________
________________________________________________________________________
2. Çalışan ve Sağlayan – Tanrı erkeği özellikle çalışmak ve ailesinin ihtiyaçlarını
karşılamak için donatmıştı.
Yaratılış 2:15 okuyunuz – Acaba sadece erkeğin çalışması mı doğru yoksa hangi
şartlarda kadının çalışması da mümkün olabilir? ____________________________
3. Koruyan ve Kayıran - Ailenin başı olarak bir babanın en büyük görevlerinden
biri karısını ve çocuklarını kötülükten ve her türlü tehlikeden uzaklaştırmaktır.
1.Petrus 3:7 okuyunuz – Hangi konularda özellikle bir babanın ailesine sahip
çıkması gerekir? _______________________________________________________

II. Annelik – Sizce iyi bir anne nasıl olmalı? ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
A. Anne Şablonu - Kutsal Kitap’ta ‘annelik’ nasıl anılır?
1. 1.Selanikliler 2:7 - Pavlus nasıl bir yürek sergiledi? __________________________
2. 2. Tim 1:5- Anneliğin önemi hakkında neyi görüyoruz burada? ______________
_________________________________________________________________________
B. Anne ve Aile 1. Evin Reisi – Kadının egemenlik alanı kendi evidir. Evine her yönden sahip
çıkmalı ve sıkı bir düzen kurmalı.
Süleyman’ın Özdeyişleri 31-10-31 okuyunuz – Sizce ev konusunda kadının
özellikle nelere dikkat etmesi gerekir? _____________________________________
________________________________________________________________________
2. Yaşam Veren – Bayanın fiziksel ve psikolojik yapısından yaşam vermeye ve
çocuk beslemeye yaratıldığı bellidir.
Titus 2:4-5 okuyunuz – Çocuklarını yetiştirirken kadın nelere özellikle dikkat
etmeli? _________________________________________________________________
1.Selanikliler.2:6-10 – Pavlus’un bu örneğinden ne öğrenebiliriz? ______________
_________________________________________________________________________
3. Tamamlayan - Kadın kocasına destek ve yardım vermekle kişiliğini ve ailesini
tamamlamış oluyor. Kuşkusuzca kadınsız ev olmaz ve herkesten en çok sevilendir.
Yaratılış 2:18-24 okuyunuz – Kadın kocasına ne türlü yardım sağlamalı? _________
_________________________________________________________________________
İster ailenin reisi, ister evin reisi olalım önemli olan Mesih’in sergilediği alçakgönüllülükle
birbirimize içten bir şekilde hizmet etmek (Yuh. 13, Fil. 2:1-5).
“Analı kuzu kınalı kuzu”

3. Dört Duvar: Sevgi İlişkisi
Anne Baba olarak çocuklarınızla olan ilişkiniz en çok neye benziyor?
1. Patron/İşçi

3. Öğretmen/Öğrenci

2. Ağabey/Abla

4. Arkadaş/Dost

Çocukken anne babanızla olan ilişki neye benzerdi?
Erkek:___________________________________________________________
Kadın:___________________________________________________________
Sizce bir Anne ve Babanın çocuklarıyla olan ilişkisi nasıl olmalı?________________________
_________________________________________________________________________________
Sonuçta çocuklarımızla olan ilişkinin temelinde her şeyden önce sevgi olmalı. Fakat sevgi
ilişkisi derken neleri içermeli? ______________________________________________________
I. Anne Babanın Çocuklarına Karşı Şefkat Sorumluluğu – Dünyaya getirdiğimiz çocukları
doğru düzgün yetiştirmek hafife alınmayacak çok büyük bir sorumluluktur. Bu kutsal görevi
yerine getirmek için en büyük desteğimiz Rab’bin Sözü’dür.
A. Amaç – Belirgin bir hedef doğrultusunda çocuğumuzu sevgiyle büyütmeliyiz.
1.Selanikliler 2:7-12 –Pavlus’un buradaki örneğine göre şefkatle sevmek neleri
içeriyor?__________________________________________________________________
Koloseliler 1:28 - Eninde sonunda çocuğumuzu neye doğru itmeliyiz?

___________________

___________________________________________________________________________
B. Kaynak – Evet, her anne babanın kendi evlatlarına karşı doğal bir bağlılığı var
fakat yenilenmedikçe bu sevgi yıpranıp tükenebilir.
1. Yuhanna 4:7-12 - Sevgi nereden kaynaklanıyor ve nasıl yenileniyor? ____________
___________________________________________________________________________
Gerçek sevgi gösterirken çocuklarımızı şımartmaktan nasıl kaçınabiliriz? __________
___________________________________________________________________________

C. Yöntemler – Çocuğumuza bir çok şekilde sevgimizi gösterebiliriz.
BEŞ SEVGİ DİLİ:
1. Onaylayan Sözler – ____________________________________
2. Birlikte Zaman –_______________________________________
3. Armağanlar –_________________________________________
4. Hizmet Eylemleri -_____________________________________
5. Fiziksel Dokunuş –_____________________________________
İlk önce kendi sevgi dilinizi yazın - ____________________________
Şimdi çocuklarınızın dillerini yazın - _____________________________
Çocuğunuza sevginizi göstermek için ne tür fırsat yaratabilirsiniz? ________________
___________________________________________________________________________
“Karpuz kökünden büyür”

İSA MESİH
TERBİYE

ŞEFKAT

II. Anne Babanın Çocuklarına Karşı Terbiye Sorumluluğu – Çocuklar doğal olarak yetkili
birinin sınırları çizmelerini bekler. Belirgin sınırlar olmazsa çocuk kendini güvende
hissetmez.
“Terbiye” dediğimizde insanların uyguladığı değil Göksel Babamızın bize uyguladığı
terbiyeyi baz almalıyız. İbraniler 12:5-11’e göre Rab Tanrı çocukları olan bizleri nasıl terbiye
ediyor? __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Süleyman’ın Özdeyişleri 13:24; 22:15; 23:13-14; 29:15, 17 – Bu ayetleri okuyun ve
özetlerini yazın? ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Efesliler 6:4 - ‘Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın’ - Bu uyarıda
kastedilen nedir? Neden önemlidir? _________________________________________________
Terbiye Düzeni: Çocuklarımıza gelişigüzel bir terbiye uygularsak onlara kesinlikle zarar
vereceğiz ve evimizde hiç esenlik olmayacaktır. Belirgin bir terbiye planı kurmak şarttır.
a. Çocuklardan beklentilerinizi belirtmek gerekirDavranışlar - Saygı göstermek, vb …
Hareketler – Kaba davranmamak, vb…
Konuşmalar – Küfretmemek, vb…
Tutumlar – Nankör olmamak, vb…
b. Yasakları onlara bildirmek gerekir (çocuğun anlayışına göre)
Örneğin: Yalan yok, Küfür yok, Saygısızlık olmaz, Çalmak yasak,
Vurmak yok vs...
c. Cezaları bildirmek gerekir – Bir çok değişik disiplin yöntemleri vardır – Ele vurmak,
odasına kapatmak, poposuna vurmak, ayrıcalıklarını kısmak, özel işler vermek, vs…
Bunlar çocuğun yaşı ve olgunluk düzeyine göre ayarlanabilir.

d. Tutarlı bir şekilde cezaları yerine getirmek gerekir – Bu konuda ciddi olmak lazım.
Asla kızgınlıkla, kontrolsüz şiddetle ya da sesini yükselterek disiplin etmemeliyiz.
Tutarlı olmak şarttır. Cezaları kurarken ve uygularken Karı Kocanın hem fikir olmaları
gerekiyor. Hem Baba hem de Anne disiplin uygulamalı yoksa çocuklar birini sevip
de öbüründen nefret edebilirler. Kim terbiyeyi uyguladıysa o da teselli etmeli.
e. Sevginizi tekrar ve tekrar vurgulamanız gerekir – Disiplin ettikten sonra çocuğa
sarılıp beraber dua etmek çok önemli. Böylece zamanla çocuk onu kendisine olan
sevginizden ötürü terbiye ettiğinizi anlayacaktır. Ayrıca özellikle itaatsizlik yaparken
sadece size karşı değil Tanrı’ya karşı geldiğini anlaması çok önemlidir.

Disiplin Tablosu
Kural

Ceza

“Kızını dövmeyen dizini döver”

III. Anne Babanın Çocuklarına Karşı Sosyal Sorumluluğu –
A. Yetki ve Saygı– (S.Öz.24:21) Çocuğa kimlere saygı göstermesi gerektiğini
öğretmek gerekir? __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
B. Hak ve Adalet– Bu konularda çocuklarımıza neyi öğretmeliyiz? (Fil.2:3-4)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
C. Çevre – Çocuklarımızı ne tür cevre etkilerden korumalıyız? (S.Öz.1:10, 5:7-8)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
D. Dil – Konuşma konusunda çocuklarımıza neleri öğretmeliyiz? (S.Öz.10:19, 17:28)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
E. Eğitim – Okul ve ders konularında Anne Babanın rolü ne olmalı? _______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
F. Çalışma – İş konusunda çocuğumuzun çalışkan ve sorumlu olması için neler
yapmalıyız? (2.Sel.3:10-12) __________________________________________________
___________________________________________________________________________
G. Sağlık – Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri için nelere dikkat etmeliyiz?
(1.Kor.6:19) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
H. Para – Bu konuda çocuklarımıza neyi vurgulamalıyız? (S.Öz.30:8-9, 1.Tim.6:6-10)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
I. Teknoloji – Televizyon, Cep telefon, Playstation ve benzer teknolojik cihazlar
konusunda nelere dikkat etmeliyiz? __________________________________________
___________________________________________________________________________

IV. Anne Babanın Çocuklarına Karşı Ruhsal Sorumluluğu – Anne babanın çocuklarına
olan en önemli sorumlulukları onları ruhsal yönden eğitmektir.
A. Yasanın Tekrarı 6:4-9’u okuyun – Tanrı’nın buyruklarını çocuklarımıza anlatırken
esas hedefimiz ne olmalı? ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kendi evimizde bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? _________________________________
___________________________________________________________________________
B. Efesliler 6:4’ü okuyun – Öğretişimizden daha çok çocuklarımız neyimizden ders
alıyor? _____________________________________________________________________
Çocuklarınızın hangi davranışlarınızdan ders almalarını istemezsiniz? _____________
___________________________________________________________________________
Çocuklarınıza başka hangi ruhsal disiplinleri uygulamakta yardımcı olabilirsiniz?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Çocuklarınızda ne türlü erdemlerin oluşmasını görmek istiyorsunuz? _____________
___________________________________________________________________________
Çocuğumuzu yetiştirirken asıl hedefimiz ne olmalı? (Galatyalılar 4:19) _____________
___________________________________________________________________________

“Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.”

