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Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek yücelik
üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh

olan Rab sayesinde oluyor. 2.Ko.3:18
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YARATILIŞ 37-50. BÖLÜMLER
3. ÇALIŞMA: YUSUF POTİFAR’IN EVİNDE

SENIN TAHTININ ÖNÜNDE ÇALIŞIRIM (YAR. 39:1-6)

HİZMET MUTFAKTA!

Aşağıdaki yazıyı okuyalım, ardından altındaki soruları yanıtlayalım.

‘Diriliş Lawrence’, kendi adıyla Nicholas Herman, uzun yıllar önce
yaşamış bir imanlıdır. Hizmet konusunda yaptığı çalışmalar ile ünlü
biridir. Bu hizmetleri nerede yapmıştır sizce? Mutfakta! Evet, bir
mutfakta.

Lawrence kardeş hizmet konusunda çok tanınan bir kişidir. Carmelite
manastırında yaşayan bir rahiptir. Yıllarca süren savaşlardan yorulup
24 yaşında Carmelite manastırına sığınan bu genç adam, manastırın
mutfağında ve ayakkabı tamiratı, temizlik gibi ayak işleri ile
ilgilenmesi için görevlendirilir.
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Bu işleri öyle prensipli ve sistematik yapar ki zamanın kardinalinin
dikkatini çeker. Kardinal, hizmetindeki esenliğin kaynağını öğrenmek
için ondan görüşme talep eder. Lawrence kardeş ‘Tanrı mutfaktadır’
der ve devam eder: ‘Tanrı’nın sevgisi adına bir saman çöpünü yerden
kaldırmak bana yeter.’ Lawrence, “İnsanlar Tanrı’nın sevgisine
erişebilmek için anlamlar geliştiriyorlar, o sevgiye ulaşmak için
sistemler ve kurallar oluşturuyorlar, bu beraberinde bir sürü sonuç ve
birçok sorun getiriyor, ancak durum bundan çok daha basit: Tanrı’nın
sevgisine ulaşmak istiyorsanız, yaptığınız her şeyi -günlük işlerinizi
bile- O’nun sevgisi adına yapın,” diyor. İnsanlar, Lawrence Kardeş için,
o Tanrı’yla yemek pişirir, ayak işleri yapar ve dünyaya karşı direnir,
diyorlar. Kendisi ile yapılan on altı görüşme ‘Tanrı’nın Varlığında
Yaşamak’ adıyla kitaplaştırılır.

Bu hikayeyle ilgili şu soruları birlikte cevaplandıralım:

Soru 1: Lawrence kardeşin hizmet anlayışı hakkında ne
düşünüyorsunuz? Düşüncelerimizi paylaşalım, sonra diğer soruya
geçelim.

Soru 2: Sizin için hizmet ne anlama geliyor? Birlikte cevaplandıralım.

AYRICALIKLI KÖLE

Yaratılış 39. bölümün ilk 6 ayetini yüksek sesle okuyalım. Yusuf, köle
olarak Potifar’ın evindedir. Ayetleri okuduktan sonra buradaki
okumamıza devam edelim.
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UYGULAMA

Tanrı sadıktır. Bu gerçek bize güven veriyor. Yusuf’un, hayatında bu
gerçeğe ne kadar güvendiğini görebiliyoruz. Gerek iş sahibi olalım
gerekse çalışan olalım, hepimiz emek veren insanlar olarak bir açıdan
kölelik ediyoruz. Kendi hayatımızda bu gerçeğe ne kadar
güvendiğimizi düşünelim.

İş yerinde ve kilisede hizmet ederken Tanrı’nın sadakati aracılığı ile
yürüttüğümüz işlere nasıl yön verebiliriz; bu hizmetleri, işleri bize
esenlik getiren, Tanrı’yı hoşnut eden bir hale nasıl getirebiliriz,
düşünelim.

Kilisede hizmet konusunda acı çeken kardeşleri teşvik etmek için
aklınızdan bir isim düşünün. Ona yardım etmek için (örn. aramak, dua
etmek, dinlemek vb.) harekete geçin.

Gelecek hafta tekrar toplandığımızda yukarıdaki bütün konular için
neler yaptığınızı veya yaşadığınızı paylaşın.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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6 ayet boyunca Yusuf’un iki efendisi olduğunu görürüz. İlki emrinde
çalıştığı ve ona bereket sağlayan efendisi, diğeri de onu bereketleyen
ve ona sadık efendisi. Yusuf’un asıl hizmet ettiği efendisi Gökteki
Efendisi’dir. Yusuf’un yerdeki efendileri değişse de Gökteki Efendisi,
O’nun göksel işi ve değerleri değişmez. 39. bölümün 1. ayetinde
patron Potifar’dır. 21. ayette ise patron zindancıbaşıdır. 41. bölüme
geldiğimizde ise patron firavun olur. Yusuf’un yerdeki patronları
değişir, Gökteki Patronu’nun ona sadakati değişmez. Yusuf asıl kim
için çalıştığını unutmaz. Yusuf’un sadakati ve gözettiği değerler işine,
patronun durumuna ve kendi durumuna göre değişmez.

39. bölümde ve sonrasında (her zaman) asıl kahramanın Rab Tanrı
olduğunu görüyoruz. Rab Tanrı, asıl sadık olan odur. Yusuf’u taşıyan,
ona hiç tanımadığı bir medeniyette iş bulan da odur. Yusuf’un Rab
Tanrı ile ne kadar uyumlu çalıştığına bakar mısınız? İlk ayetlerdeki bu
uyum 39. bölümden 50. bölüme kadar uzanıyor.

Yusuf’u 37. bölümde tanıdığımızda kısmen şımarık, hikmet konusunda
eksik, kısmen saf bir kişiyken, Tanrı’nın onu nasıl hikmetli, sadık,
göksel değerleri göz önünde bulundurarak çalışan, uyumlu bir
hizmetkara dönüştürdüğünü görebiliriz. Yusuf’un Rab’be tanıklığına
leke sürmeden Rab’bi hoşnut edercesine çalışması bu uyumun diğer
parçasıdır.

Tanıklıktan bahsetmişken, 3. ayete yeniden bakalım: ‘Efendisi
RAB’bin Yusuf’la birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı
kıldığını gördü’ diyen ayetten Yusuf’un yaşantısının patronuna bir
mesaj verdiğini açıkça görüyoruz. Mesaj şudur: ‘Yalnız değilim, bir
efendim var ve o beni seviyor.’
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BEN ÇALIŞIRKEN SEN ÇALIŞIRSIN

Patronlar değişir (ki bunu sağlayan da Rab’dir), hizmetin ortamı
değişebilir (bunu sağlayan da Rab’dir), ancak ne Rab’bin sadakati, ne
planı, ne verdiği bereketler değişir.

Hizmetine aldığı bizler için de durum aynıdır. Biz bu sadık Rab’be
çalışırken patron, ortam, değişse de, asıl patronumuz ve göksel
yerlerde çalışırcasına çalışma tutumumuz değişmemeli. Eminim Yusuf
zindandayken de bastığı toprağın göksel toprak olduğunu hayal
ederek çalışıyordu.

Nitekim kelam şöyle söyler (Kol. 3:22-23): “Ey köleler, dünyadaki
efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu, yalnız insanları hoşnut
etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekle,
Rab korkusuyla yapın. Rab′den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her
ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın.
Rab Mesih′e kulluk ediyorsunuz.” Bunun Yusuf’ta gerçekleştiğini
görebiliriz.

Yusuf’un hizmet yüreğini gördük. Aşağıdaki örneklerde söz edilen her
kişi için şu soruyu birlikte cevaplandıralım:

Soru: Yusuf’un hizmet yüreğine sahip olabilmek için bu kişi ne
yapmalı veya ne yapıyor?

1. Örnek
Selami kilisedeki kardeşine dert
yanmaktadır.
Selami: Selim ağabey sağolsun,
2 ay önce beni işe yerleştirdi.
Abi yalnız 5 saat durmadan
ayaktayım, iş yerine gitmek için
sabahın köründe servise
binmem gerekiyor, bir de
verdikleri para çok az. Şimdi
Selim abiyi de üzmek
istemiyorum ama haftaya çıkıp
yeni bir iş bakacağım.
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2. Örnek
Kemal karısı ile konuşur.
‘İki yıldır kiliseye gelip
gidiyorum. Kelamı herkesten iyi
biliyorum, toplantılarda en çok
ben konuşuyorum, teoloji
konusunda üzerime yok, birine
müjdelesem ertesi gün kiliseye
gelmeye başlar ama tutup
Hasan’ı kilisede hizmete
atıyorlar. Ben bundan sonra o
kiliseye gitmem. Beni de mumla ararlar.’

3.Örnek
Salih Bey iş yerindeki bütün
işçileri toplar.
Salih Bey: Arkadaşlar
neredeyse bir yıldır mutfaktaki
dolabı temizleyip su soğusun
diye şişeleri dolduran biri var.
Kim o?
Mehmet (el kaldırarak): Benim
Salih Bey.
Salih Bey: Eline sağlık!

Gerçekten söylediğin gibi Allah’tan korkan birisin.
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Bu bölümde Yusuf’un köle olarak çalıştırıldığını görüyoruz. Ancak
Tanrı köle olarak satılan Yusuf’a rahat bir konum sağlamıştır. Ona iyi
bir yerde, iyi bir patronun yanında, iyi bir iş bulmuştur. 1. ayetten
sonra Yusuf’un durumunun daha olumlu hâl aldığını görürüz. 2.
ayetten 6. ayete kadar artık bir köleden değil, ‘ayrıcalıklı bir köle’den
bahsedilir.

Ayetlere baktığımızda bu durumun birkaç nedeni olduğunu görürüz.
Öncelikle Yusuf yetenekli, çalışkan, sadık bir adamdı. İkincisi ise sadık
bir Rab’bi vardı ve Rab ona yardım ediyordu. 4. ve 5. ayetlerde kadir
kıymet bilen bir patronu olduğunu da görüyoruz. Patronu kötü olsa, ne
Yusuf böyle çalışabilirdi ne de ‘ayrıcalıklı’ olabilirdi diye düşünebiliriz.
Aslında şu gerçeği de gözden kaçırmamak gerekir: Yusuf Rab için,
Rab de Yusuf için çalışmaktadır.

Soru: Sizce Yusuf yetenekli olduğu için mi, eli yüzü düzgün olduğu
için mi bu kadar başarılı oluyor? Düşüncelerimizi birlikte paylaşalım,
sonra aşağıdan okumamıza devam ederiz.

Dünyasal işlerle uğraşanlar için durum böyle işler. Yetenek ve
güzellik, iman hayatının dışında size çok şey katabilir, ancak imanlı
hayatında durum öyle değil. Yusuf’un başarısı ne yeteneğinden ne
6. ayette söylenen Yusuf’un hoş görünümünden geliyordu; 6 ayet
boyunca tekrarlanan ‘Efendisi Rab’bin onu başarılı kılması’ndan
geliyordu.
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