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YARATILIŞ 37-50. BÖLÜMLER
1. ÇALIŞMA: YAKUP’UN KÜÇÜK OĞLU YUSUF

RAB’BİN BENİM İÇİN İSTEDİĞİ YAŞAMI SÜRMEK (YAR.
37)

ANKANİ ANASHEYİ TANIYOR MUSUN?

Güney Afrika’nın ücra bir köşesinde, bir köyde, 12 yıl önce iman etmiş
bir adamın hikayesi bu: Akani Anashe. Köylerine gelen misyonerler
aracılığı ile bu küçük köyde Mesih’i tanıdı. 17 yaşında iman etti.
Tanrı’nın bütün dünya için bir kurtuluş planı olduğunu öğrendi. 23
yaşından itibaren, kendisine bir amaç belirledi. Her pazar, köyden
şehir merkezine giderek elindeki küçük broşürleri insanlara dağıttı.
Altı yıl her pazar o köşeye gitti. İki kere saldırıya uğradı, iki kez
gözaltına alındı, üç kez yağmurda ıslandığı için ağır hasta oldu. O
hastayken başka kardeşler onun köşesini tutarlardı. Üçüncü yılın
sonunda kendisine güneşten ve yağmurdan korunmak için bir tente
yaptılar. Dördüncü yılın sonunda etrafında hiç imanlı yoktu. Yol parası
külfetli, yol yorucu olduğu halde yılmayan bu adamla iki yıl önce
karşılaştık. Sorun şuydu, kendisinden broşür alan insanlar bize,
kilisemize geliyorlardı ve o süre boyunca hiç onunla tanışma fırsatımız
olmadı. O broşürler aracılığı ile 19 kişi kilisemizde iman etti. Bu adam
o insanları hiç görmedi ve hiç tanışmadı. Ta ki onunla tanışıncaya ve
dağıttığı broşürleri Tanrı’nın nasıl kullandığını anlatana kadar. Şimdi
kilisemize katılıyor. Her pazar iki gencimizle beraber ‘Kurtuluş
Köşesi’nde broşür ve kitap dağıtıyor.
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Şimdi metinle ilgili şu soruları birlikte cevaplandıralım:

Soru 1: Anashe hangi özelliklere sahip bir imanlıdır?

Soru 2: Bu özelliklerin her imanlıda olması gerekir mi?

Soru 3: Anashe’nin dayanıklılığını ve sabrını neye bağlıyorsunuz?

YAKUP VE AİLESİ KENAN TOPRAKLARINDA

Yaratılış 37. bölümü yüksek sesle okuyalım.

Okuduğumuz bu bölümde Yusuf’un yaşamına odaklanıldığını
görüyoruz. Yakup ve ailesi Kenanlıların arasında yaşamlarına devam
etmektedir. İlk ayetlerden itibaren, Yusuf’un bir amaca hizmet etmek
için seçildiğini anlıyoruz. Ona verilen rüyalar Tanrı’nın kurtuluş
planının nasıl gelişeceğini önceden açıklıyor. Bunun yerine gelmesi
için Yusuf’un hayatında bazı değişiklikler olacak ama nasıl olacağını
henüz bilmiyoruz.
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UYGULAMA

“Rab ile yürürken hayatımdaki değişim Tanrı’nın planı içindir.
Dayanırım!”

Tanrı’nın büyük kurtuluş planı içindeki yerini almaya hazır olması
için, Yusuf’un kuyusu onun değişiminin başladığı yerdir. O kuyudan
çıktığında Yusuf eski adam değildir. Bir değişime girmiştir ve bu
değişimin her evresinde dayanır.

İman hayatımızdaki kendi kuyularımızı düşünelim. Bunları şimdi bir
kağıda yazalım. Toplantının sonunda yaşadığımız zorluklar ve değişim
için hep birlikte dua edebiliriz. O kağıt hafta boyunca cüzdanınızda
veya cebinizde kalsın. Gelecek derste neye dayandığımızı ve nasıl bir
değişim yaşadığımızı kardeşlerle paylaşabiliriz.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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Tanrı’nın planı yeryüzünde, yaşadığımız bölgede, ülkede, ailemizde
ilerliyor ve o planın içinde biz de bulunuyoruz. Ailemizden kaynaklı
veya yakınlarımız, arkadaşlarımız arasında sorunlar çıkabilir, musluk
patlayabilir, kağıtlarımın üzerine su dökülebilir, sevdiğim birinin
günden güne uzaklaştığını izliyor olabilirim, kendim büyük bir hata
yapmış olabilirim… Kısa süreli acılar, daha da uzadığında, sıkıntı
süresi bizi yıprattığında, haftanın ayları, yılları izlediği zamanlarda
bile, yarınımızın Tanrı’nın elinde olduğunu unutmamalıyız. Bu acı
yarın değişecek, çünkü Tanrı’nın bir planı var. Hayatımızda Tanrı bir
şeyler yapıyor, bize sesleniyor; bu yüzden ne yaşıyorsak sıkı durabilir
ve dayanabiliriz.

Tanrı bizi kutsallaştırırken, karakterimizi yontarken veya hayatımızın
ayarları ile oynarken, doğru frekansı yakalarken ne yapıyorsa bizi
geliştirmek için yapmaktadır. Tanrı bizimle başladığı işi yarım
bırakmaz ve her şey Tanrı’nın planı içindir. Tanrı iyi bir ustadır ve bir
yerde ateş ve güzel kokular varsa iyi bir şey pişiyor demektir.

TANRI′NIN SADIK OLDUĞUNU BİLMEK

Tanrı’nın kendi kurtuluş planına sadık olduğu gerçeği, bize verilmiş
bir güvencedir.
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Mez. 33:11 “Ama RAB′bin planları sonsuza dek sürer, yüreğindeki
tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.”

Bu gerçek, sürekli hüküm süren bir gücün bize verdiği sözden
dönmeyeceğini bize hatırlatır. Hayatımızdaki sarsıntılar veya sıkıntılar
mezmurcunun dile getirdiği gerçeğe çarparak durur. Tanrı aynıdır,
sadıktır, değişmez.

Bu bilgi Kutsal Kitap’ın geneline yayılmıştır.

Yeşu 1:9 “Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma.
Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.”

Bu söz Eski Antlaşma’da birçok yerde tekrarlanır. Bu bilgiyi bilsek de,
sıkıntı çektiğimizde veya sorunlarla yüz yüze kaldığımızda bu bilgiyi
hatırlamak ve kullanmak bilmekten farklıdır.

Aşağıdaki örneklere bakarak şu soruları her bir örnek için
cevaplandıralım:

Soru 1: Biz olsaydık bu durum bizi nasıl etkilerdi?

Soru 2: Mezmur 33:11’e göre örnekteki kişi bakış açısını nasıl değiştir
sizce?

Soru 3: Yeşu 1:9’a göre örnekteki kişi nasıl bir çözüm üretebilir sizce?

1. Örnek
Pastör Salih gece 01:00’de bir
telefon alır:
Murat: (ağlayarak): Merhaba
abi. Kusura bakma, babamla
tartıştım, beni evden kovdu,
’senin gibi bir oğlum yok’ dedi.
Üniversite paramı ve harçlığımı
da vermeyeceğini söyledi. Seni
bir arkadaşımdan arıyorum.
Arkadaşımda kalamıyorum,

onun da ailesi kalmama izin vermiyor. Bir daha ayaklarıma kapansa da
o eve gitmem. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Arkamdan çok
ağlayacak.
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2. Örnek
Kemal kardeşi Musa’ya dert
yanıyor.
-Adam resmen imanlı olduğum
için beni işten kovdu. Etraftaki
dükkanlara da anlatmış, kimse
bana iş vermiyor. Ne
yapacağım, çoluk çocuk perişan
kaldık! Dükkandakiler beni çok
seviyor ama kimse sesini
çıkartıp tek kelime etmedi. O
kadar da temiz çalışıyordum, en iyi işçisiydim, oradaki herkes de beni
sever takdir ederdi. Şimdi ne yapacağım, bilmiyorum.

3. Örnek
Kerim duasında:
-Rab beni kurtardığın için sana
teşekkür ederim ama eşim
neden iman etmiyor? Neden
bana göründüğün gibi ona
görünmüyorsun? Bir yıldır
kavga etmedim, artık kahveye
gitmiyorum, onu sevdiğimi

söylüyorum ama değişmiyor. Biliyorum, sen onu değiştirirsin. Sana
yalvarıyorum, değiştir artık onu! Lütfen Rab, karıma görün artık,
yoksa ben dayanamıyorum!
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Yusuf’u birkaç cümle ile özetlersek… Bizim bakış açımızla Yusuf,
ayrıcalıklı, babası tarafından şımartılmış, diğer kardeşlerinden ayrı
tutulmuş, biraz kendini beğenmiş ve özgüveni yüksek biri gibidir.
Ancak Yusuf’un etrafındakilere her şeyi olduğu gibi anlatan saf biri
olduğunu da anlıyoruz. Kuyuya atılırken de, yıllar sonra Mısır’da
kardeşlerini karşısında gördüğünde de, Yusuf’un gençlik yıllarından
beri içinde bulunan iyiyi yapma isteğini görüyoruz. Yusuf Rab’bin
gözünde doğru bir adamdı. Bununla birlikte, Tanrı onun karakterinin
olumsuz yönlerini düzeltecekti.

Yusuf’un ailesinde, özellikle kardeşler arasında ayrılık ve çekişmelerin
çok olduğu anlaşılıyor. Yusuf böyle bir ortamda Tanrı tarafından
seçilmiştir. Tanrı Yusuf’u seçerek kendi amaçlarını yerine getirmeye
devam etmektedir. Tanrı ailenin, ülkenin, hatta dünyanın değişmesi
için Yusuf’a gösterdiği rüyaları kullanacaktır. Bu tek adamı harekete
geçirecek ve değişim bu aracılıkla yayılacaktır. Bu durumu daha önce
İbrahim’de de gördük.

Ancak Yusuf herhalde rüyalarını anlattıktan sonra kardeşlerinin
harekete geçip kendini kuyuya atmasını beklemiyordu. Eğilen
başakları düşündüğünde böylesine ağır darbe alarak bu yolda
geçmesi gerekeceğini herhalde aklından geçirmemiştir. Tanrı’daki
değişim her zaman bizi sevindirici, rahatlatıcı adımlarla ilerlemez,
bazen ileri zıplamak için geriye birkaç adım atmak gerekir. Yusuf
geriye doğru kaç adım attı? Kardeşleri tarafından nefret edildi,
öldürülmek istendi, ıssız bir kuyuya hapsedildi, öz kardeşleri kendi
canı için pazarlık yaptı, satıldı, terk edildi. Kaç adım oldu? Saydınız
mı?

Soru: Hayatımızda değişim, acılar, kaygılar, sıkıntılar yaşarken veya
bunların sonunda bir bereket veya bir kazanç olduğunu düşündük
mü? Bu konuda biraz birlikte konuşalım.
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