
Mesih Merkezli Aile İlişkileri 
 

Tanrı Kutsal Kitap’ta Hristiyan bir ailenin nasıl olması gerektiğiyle ilgili çeşitli örnekler 

verir. Bu aileler, daha çocukluk yıllarındayken atılan sağlam temelin sonucu olarak 

büyüdüklerinde Tanrı yolunda yürüyen ve Tanrı’nın onurlandırdığı ailelerdir. Bu örnekler 

ışığında aile içi ilişkiler hakkında ortaya çıkan yedi önemli nokta: 

 

1. Birlikte konuşmak; 
 

Bir kimsenin ait olduğu yer ailesidir. Bu nedenle aile kurumunun gerektiği gibi 

işleyebilmesi için, özellikle böylesine hareketli bir dünyada yaşarken, soruların sorulabileceği, 

sevinçlerin ve ihtiyaçların paylaşılabileceği rahat bir ortamda konuşabilme fırsatları mutlaka 

olmalıdır. 

Ayrıca birbirini dinlemek de önemlidir. Tanrı’nın bize iki kulak ve bir dil vermiş olması, 

‘Tanrı konuşmaktan daha çok dinlememizi ister’ anlamına gelmez mi? Ailenizin diğer fertlerini 

dinlemek onları daha iyi tanımanızı sağlayacağı için sizi birbirinize daha da yakınlaştırabilir, 

aradaki ‘nesil farkını’ kapatabilir. Aile fertlerinin önünde hatalarınızı ve başarısızlıklarınızı 

kabullenmekten korkmayın. Birlikte konuşurken başkalarını eleştirmekten kaçının ve bir aile 

ferdini incitecek türden sözler kullanmayın. 

 

2. Sorunlarla birlikte yüzleşmek; 
 

Hepimiz zaman zaman sıkıntılı anlardan geçeriz. Yapılması gereken ilk şey sorunlarınızı 

Rab’be getirmektir (1. Petrus 5:7). Bununla birlikte sık sık ailenizdeki diğer kişilerin desteği, 

yardımı ve öğüdüne gereksinim duyarsınız.  

Tanrı, sizi hem Kendisine hem de sizinle birlikte bu sıkıntıdan geçenleri size yakınlaştırmak 

için, sorunlarla karşılaşmanıza izin verecektir. Yaşamınızda Rab’bin sadece kendinize 

saklamanızı istemediği sorunlar var mı? Ailenizle paylaşın ki onlar da sizin için dua edebilsinler. 

 

3. Birlikte çalışmak; 
 

Bir ailenin ve evin gerektiği gibi işleyebilmesi için sadece birlikte konuşmak yetmez, 

birlikte çalışmak da gerekir. Ebeveynler çocukları için belli görevler tespit etmelidir: Odalarını 

toplamak, bulaşık yıkamak, oyuncaklarını toplamak, yemek pişirme yardım etmek gibi. 

Başlangıçta küçüklerin öğrenmesi uzun zaman alır ve ebeveynlerini işi tek başına yapması çok 

daha çabuk ve kolay olur. Fakat yaşamlar şekillendirdiğinizi ve çocukların bu şeyleri küçükken 

öğrenmeleri gerektiğini unutmayın. 

Birlikte çalışmanın önemli bir parçası da ilköğretim yıllarında ebeveynlerin çocuklarına 

ödev konusunda yardım etmesidir. Anne ve babalar çocuklarının okul çalışmalarına ilgi 

göstermeli ve neler öğrendiklerini bilmelidir. Ebeveynler çocuklarına öğrendikleri şeyleri 

Kutsal Yazıların ışığında incelemelerine yardım edebilirler. 

 

4. Birlikte oynamak; 
 

Oynamak ve gülmek sağlıklı türden olduğu sürece bizim iyiliğimiz içindir. İyi aile ilişkileri 

için birlikte oyun oynamak önemlidir. Çocukların sizlerle birlikte oynayabileceği oyunlar 

düzenlemenin yanı sıra onların yapmakta oldukları şeylere de katılın. Örneğin resim boyama, 



küçük arabalarla, askerlerle, bebeklerle oynama, model araba ya da uçak yapma gibi şeyler. 

 

5. Birlikte tanıklık yapma; 
 

Ortak bir amaca sahip olmak kişileri bir araya getirir. Bir aile Rab’be hizmet ve tanıklık 

etmeyi arzuladığında bu onları birbirine yaklaştırır. Anne ve babaları evlerini ya da akrabalarını, 

zamanlarını ve paralarını diğer kişilerin Müjdeyi işitmesi için kullandıklarında, bu davranışları 

çocukların izleyebilecekleri bir örnek oluşturur.  

Her Hristiyan aile yerel bir kilisenin üyesi olmalıdır. Bunun anlamı sadece toplantılara 

gitmek değil, dua ederek, maddi olarak vererek ve yardım ederek mümkün olan herhangi bir 

yolla kilise yaşamına katılmaktır. Hristiyan bir aile diğer kişilere örnek olarak Tanrı için etkin 

olabilir. İnsanlar Mesih’in bir ailede nasıl fark yarattığını görebilir, sevgiyi hissederler. 

Hristiyan aileler kusursuz değildir fakat Mesih ve Tanrı Sözü ailenin merkeziyse büyük bir fark 

yaratır. 

 

6. İş birliği yapmak; 
 

Her aile ferdi, evi Tanrı’ya yaraşır bir ev yapmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine 

getirmesi iş birliği demektir. Kutsal Kitap, birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete 

getirebileceğimizi düşünmemizi ister (İbraniler 10:24). Konu sadece babanın annenin oğlunun 

ya da kızın ayrı ayrı örnek olması değil herkesin iş birliği yapmasıdır. Şeytan Hristiyan bir 

aileyi mahvetmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır ve hatta bunu yapmak için bir aile 

üyesini bile kullanmayı deneyecektir. İşte bu yüzden birbiriniz için dua etmeli, iş birliği 

yapmalı ve Hristiyan ailesini birlikte kurmalısınız. 

 

7. Öncelikleri düzene koymak; 
 

Günümüz yaşam tarzının hızlı akışı ve yoğun trafiği içinde ailelerin yapılmaya değer her 

şeyi yapması kesinlikle mümkün değildir. Bu nedenle Hristiyan aileler Mesih merkezli ilişkiler 

kurabilmek için önceliklerini tespit etmelidirler. Önünüze gelen her şeyi yapmanız olanaksızdır. 

Bu nedenle öncelikleri belirlemek için kendinize şunları sormalısınız: 

Ailem için en önemli şey nedir? 

En çok neye ihtiyacımız var? 

Hangi etkinlikler aileme en çok yarar sağlayacak, Tanrı’yı daha iyi tanımamıza yardım 

edecek ve ona daha yakın yürümemize neden olacaktır? 

Mümkünse tüm aile fertlerinin akşam yemeğinde evde olmasını bir kural haline getirin. 

Her hafta hepinizin bir arada olduğu bir akşam olmasına gayret edin. Diğer işleri bir kenara 

bırakmalı, televizyonu kapatmalı ve birbirinizle olmaktan zevk almalısınız.  

Günümüzde Hristiyan ailelerin karşısındaki en büyük tehlikelerden biri maddiyatçılıktır. 

Mal ve eşya peşinde koşup daha kolay bir yaşama kavuşma arzusuyla kapılması kolaydır. Sahip 

olmak istediklerimiz yüzünden Tanrı’yı unutma tehlikesine karşı her zaman uyanık olmalıyız 

(Yasanın Tekrarı 6:10-12). Çocuklar ailelerindeki günlük ihtiyaçların Tanrı tarafından 

sağlandığına tanık olduğunda, Tanrı’nın lütfu ve sağladıkları hakkında unutulmaz dersler alırlar. 

Bir şeyler yerini Tanrı’ya güvenmeyi öğrenirler. 

 

 

 


