
• Bu dersten öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizle, kendi
çiziminizle, hatta kendi şiirinizle ifade edebilirsiniz.

Resimlerin telif hakkı: Shutterstock (www.shutterstock.com) ve kamu malı. Onun dışında:
2.resim: Telif hakkı atıfı: Distant Shores Media/Sweet Publishing [CC BY-SA 3.0
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] url: https://media.freebibleimages.org/stories/
FB_Joseph_Prison/overview-images/012-joseph-prison.jpg?1538658274 -- compressed

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

8

PDF A5 ⇒ PDF A4 ⇒ HTML ⇒

02 04 05 Yaratılış–Yusuf (Yar.37-50)

YARATILIŞ 37-50. BÖLÜMLER
5. ÇALIŞMA: YUSUF ARMAĞANLARINI KULLANIYOR

BENİ ASLA YALNIZ BIRAKMAZSIN (YAR. 40)

ISSIZ BIR ADADA YANINIZDA OLMASINI İSTEYECEĞINIZ
ÜÇ ŞEY NEDIR?

Yukarıdaki soru, ‘Zor anlarda yardım alabileceğiniz kimseniz yokken,
kimin veya neyin yardımcı olması için yanınızda bulunmasını
istersiniz?’ sorusuna cevap arar. En popüler cevap ‘İsviçre çakısı’dır.

Hiç ‘A Takımı’ veya ‘McGyver (Mak Gayvır)’ dizilerini izlediniz mi?
90’larda çok ünlü olan bu dizilerde, zor durumlarda etrafındaki
eşyaları bir araya getirerek o zor durumlardan kurtulan süper akıllı
insanlar anlatılır. Hepsi İsviçre çakısı gibi adamlardır. Zor durumlarda
kimseniz yokken bu adamların yanınızda bulunması size güven verir.

Soru: Siz en zor zamanlarınızda kimin yanınızda olmasını isterdiniz?
Neden? Birlikte cevaplandıralım, sonra aşağıdan okumamıza devam
edelim.
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Tanrı’nın yaratılışımızdan bu yana ve şu anda da bizim zor
durumlarımızla alakadar olduğunun farkında mıyız? 121. mezmuru
yüksek sesle okuyalım:

“Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, nereden yardım gelecek?

Yeri göğü yaratan RAB′den gelecek yardım.

O ayaklarının kaymasına izin vermez, seni koruyan uyuklamaz.

İsrail′in koruyucusu ne uyur ne uyuklar.

Senin koruyucun RAB′dir, O sağ yanında sana gölgedir.

Gündüz güneş, gece ay sana zarar vermez. RAB her kötülükten seni
korur, esirger canını.

Şimdiden sonsuza dek RAB koruyacak gidişini, gelişini.”

Soru:Sizce Tanrı, neden bizi korur, gözetir, zor durumlarda bize
yardım eder? Düşüncelerimizi paylaşalım, sonra buradan okumamıza
devam ederiz.

BENIM KULLANACAK ARMAĞANLARIM VAR

Yaratılış 40. bölümünü yüksek sesle okuyalım. Bölümü okuduktan
sonra buradan çalışmamıza devam edelim.

Yusuf’un zindana atılana kadar yaşadıklarını düşününce, pişmiş
tavuğun başına gelmez deriz. Yusuf bir kuyudan çıkar, başka bir
kuyuya düşer. Hem ağabeyleri onu kuyuya attığında hem de Potifar
tarafından zindana atıldığında bunu hak edecek bir şey yapmamıştır.
Bir de Yusuf başına gelen bu son olaya başka türlü tepki verseydi neler
olabilirdi diye düşünelim:
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UYGULAMA

Yusuf’un hayatından öğrendiğimiz önemli detaylar şunlardır: Zor
durumlara düşebiliriz. Zorluk çektiğimizde Tanrı bizi bırakmış,
unutmuş değildir. Tanrı zor durumlarda yanımızdadır, bizim için
etkindir. Sadece yerini ve zamanını kollayarak bize yardım etmek için
başka şeyleri düzenlemektedir. İçinde bulunduğumuz durumdan ders
çıkararak geliştiğimizi görmek ister. Yaşadığımız zorluklar bizi ruhsal
açıdan geliştirecek birer araçtır ve Tanrı ile ilişkimizde bizi büyütür.

Lütfen aşağıya Tanrı’nın sizin veya arkadaşlarınızın hayatınızda
yapmış olduğu önemli bir değişimi yazın:

.........................................................................................................................................................

“İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.” (İbr. 13:8)

Tanrı geç kalmaz. Yukarıdaki ayeti hafta boyunca düşünerek, Tanrı’nın
Yusuf’a nasıl yardım ettiğini hatırlayalım ve hayatımızdaki
sıkıntılardan neler öğrendiğimizi düşünelim.

Tanrı hayatımızda şu ana kadar ne yaptı? Zor durumlarda bunları nasıl
hatırlayabiliriz?

Lütfen sessiz zamanlarınızda bunlarla ilgili bir liste yapın. Bir sonraki
toplantıda paylaşmak isterseniz bir kardeş ile paylaşın.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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Burada onu çukura atan ve köle olmak için çukurdan çıkarıp satan
ağabeylerinden değil, onu çukurdan ‘kral’ olmak üzere çıkartan
Tanrı’nın mükemmel planından bahsediyoruz. Tanrı onu armağanlarla
donatıp ona fırsatlar yaratıp insanlar yollayarak ipler uzatırken, Yusuf
da o armağanları ve gelen fırsatları kullanıp yukarı tırmanıyor.

40. bölüm 23. ayet bize şunu anlatır: İnsan unutabilir ama Tanrı
unutmaz. Ruhsal da olsa fiziksel de olsa zorlukların içinden geçerken
Tanrı tarafından açılmış çıkış yolu bulunur. Sadece elimizi uzatalım ve
Rab’bin zamanını bekleyelim. O geç kalmaz. Yusuf da bizim gibi bir
insandı. Hatta birçoğumuzdan gençti, ancak denenmeler esnasında
Tanrı ile ortak izlediği yol bizim için örnek teşkil eder. Bu bölümden
şu gerçekleri öğreniriz: Yalnız ve yardımsız değiliz, Tanrı’nın bize
sağladığı armağanları kullanabiliriz. Tanrı, bizi unutmuş değil, bizden
önde gider ve bizden önce harekete geçer.

Soru 1: Bu kısımda öğrendiklerimizi düşünürsek, Tanrı’nın Yusuf’un
hayatında yaptıkları size neler düşündürüyor? Biraz konuşalım, sonra
diğer soruya geçelim.

Soru 2:Yusuf’un başına gelenlerden ve onun bunlara verdiği
karşılıktan, yürek tutumundan, kendi iman hayatınız ile ilgili neler
çıkartabilirsiniz? Fikirlerimizi paylaşalım.
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NE DURUMDA OLURSAM OLAYIM BENİ DÜŞÜNEN BİR
TANRIM VAR

Yusuf’un zindandaki hayatı bizim için önemli bir örnektir. Tanrı’nın
karakteri ve hangi durumlarda neler yaptığıyla ilgili birçok şey
öğreniriz. Aşağıdaki örneklere bakarken Tanrı’nın sadakatini,
hayatımızın küçük ayrıntılarına önem verdiğini ve bazen anormal
yollarla sadakatini gösterdiğini unutmayalım. Tanrı’nın Yusuf’un
hayatında her durumda etkin oluşunu düşünerek, aşağıdaki her bir
örnek için şu soruları birlikte cevaplandıralım:

Soru 1:Bu insanlar tanrısız bir hayat sürüyorlarsa bu durum
karşısında nasıl tepki vermeleri beklenir? Fikirlerimizi paylaşalım,
sonra diğer soruya geçelim.

Soru 2:Tanrı’yla yürüyorlarsa neler yapabilirler veya neler yapmamayı
seçebilirler sizce? Birlikte cevaplandıralım, örnekler bitene dek diğer
örneği okuduktan sonra ilk soruya tekrar bakalım.

1. Örnek:
Hasan ve Zehra Mesih imanlısı bir
çifttir. Dört yıldır çocukları
olmuyordur. Tedaviler sonuçsuz
kalmış, Zehra iki düşük yapmıştır.

2. Örnek:
Elif ve eşi memurdur. İkisinin de
tayinleri çıkmıştır. Bir yandan
halen devam ettikleri kiliseyi
bırakmak istemezler, öte
yandan bir ay sonra taşınmak
zorundadırlar.
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3. Örnek:
Yaşar geçen ay işten
çıkarılmıştır. Boş durmaya
niyeti yoktur. Birkaç geçici işte
çalışır, ancak her birinden kısa
sürede işten çıkarılır. Bu ay
güvenlik elemanı olmak üzere
sınava girer.

4. Örnek:
Selim altı yıldır kiliseye
gidiyordur. Bu sene kardeşlere
kelamdan paylaşması için
kendisine rica edilir. Selim
tedirgindir. Zira altından
kalkabileceği bir hizmet
olduğunu düşünmez.
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Yusuf zaten daha önce kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır,
ardından köle olarak bir mal gibi satışa sunulmuştur. Kendisini satın
alan efendisi Potifar’ın evinde yaşadıklarından sonra artık depresyona
girer, hayattan hiç umudu kalmamıştır. Tanrı’dan uzaklaşır, zindanda
başka ilahlara yönelir, zira Mısır’da onlardan çok vardır. Bu cümleyi
40. bölümün başında okusaydık belki, ‘çocuk haklı bir yerde, o kadar
doğru kalmaya gayret etti ama Rab yine de zindana atılmasını
engellemedi’ diyecektik. Ama Yusuf’un zindandaki hayatına bakmaya
devam ettiğimizde, onun elindekilerle hayata tutunmayı sürdürürken
elindekilerin aslında ne kadar özel olduğunu görürüz. Yusuf bedenen
tutsaktır, ancak ruhsal açıdan özgürdür. Tanrısı’na olan sadakati tam
olduğu gibi Tanrı’nın da kendisine sadık kalacağını bilir. Saki ve
fırıncıbaşının Yusuf’un bulunduğu yerde bu düşleri görmesi aslında
dikkat çekicidir. Tanrı egemendir. Tanrı insanları harekete geçirmek
için, nadiren olsa bile, düşleri kullanabilir. Bu iki insanın, sâki ve
fırıncıbaşının bu zindanda olmasını kimin sağladığını görürsek,
Yusuf’un sadece kendi çabası ile kurtulmadığını anlarız. Firavuna o
düşleri gösterenin (41:1-5) kim olduğunu bilirsek, Yusuf’un sadece
armağanı aracılığı ile dışarı çıkmadığını görürüz.

Soru: Yusuf bu zindandan neler sayesinde çıktı? Bizler imanlılar
olarak zindandan, kuyudan, zorluktan, nasıl kurtuluruz? Biraz
düşünüp fikirlerimizi paylaşalım. Sonra buradan okumamıza devam
ederiz.
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