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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
8. ÇALIŞMA: YUSUF’UN KARDEŞLERİYLE KARŞILAŞMASI

TANRI’NIN PLANINA DAHİL OLDUM (YAR. 45)

BİR PLANINIZ VAR MI?

Uzun süredir plan yapıp da gerçekleştiremediğimiz o kadar çok
isteğimiz var ki! Yarın başlayacağımız diyet, tamir edeceğimiz
çekmece, çocuğun ödevleri, ütülenecek gömlekler… Uzun vadeli
planlarımız da var: evlilik, kariyer, para kazanmak, okulu bitirmek,
doğum yapmak, çocuğun düğününü yapmak, emeklilik... Bu planları
gerçekleştirmek için zaman, para ve ve enerji harcıyoruz.

Soru: Sizce neden plan yaparız? Kısaca düşüncelerimizi paylaşalım,
sonra aşağıdan okumamıza devam edelim.

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu′nu verdi. Öyle
ki, O′na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama
kavuşsun.” (Yu. 3:16)

Soru: Bu sözleri düşünerek, Tanrı’nın planını ve bunu gerçekleştirmek
için neleri feda ettiğini konuşalım.
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BENİ TANRI GÖNDERDİ

Yaratılış 45. bölümü yüksek sesle okuyalım. Okuduktan sonra buradan
okumamıza devam edelim.

45. bölüm çok dokunaklıdır. Yusuf kardeşlerin değiştiğini, küçük
kardeşlerine değer verdiklerini ve kendisinden sonraki pişmanlıklarını
görünce kendini onlara tanıtır. Gözyaşları ile yapar bunu. Mezmurlar
126:5’te, “Gözyaşları içinde ekenler, sevinç çığlıklarıyla biçecek”
denir. Yusuf yıllarca döktüğü gözyaşlarını sevinçle biçmektedir.
Kendimize sorduğumuz, “Bunlar neden başıma geliyor?” sorusu
Yusuf’ta olduğu gibi bizde de cevap bulacaktır. Ailesinden ayrı
düştüğü yıllar boyunca Yusuf bu soruyu belki de defalarca kendine
sormuştur. Ancak Yusuf’un bunun cevabını nasıl fark ettiğini
düşünmemiz gerekiyor: “Tanrı insanlığı korumak için beni önden
gönderdi.”

Soru: Yusuf için Tanrı’nın bir planı olduğunu ve o planın acı
çekmekten, söz dinlemekten, her durumda sadık kalmaktan ve
ailesinin değişiminden geçtiğini anlaması ne zaman olmuştur sizce?
Birlikte fikirlerimizi paylaşalım, sonra buradaki çalışmamıza devam
edelim.
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UYGULAMA

Tanrı’nın, amaçladıklarını gerçekleştirmek üzere insanları ve olayları
harekete geçirdiğini bilmek bize güvence verir, çünkü, “Tanrı’nın,
kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her
durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.” (Rom. 8:28) Bu bilinç bizim
başımıza gelen olaylardan dolayı sarsılmadan Tanrı’nın planının
gerçekleşmesine katkı sağlamamıza yardımcı olur.

“O zaman şöyle dedim: ‘Kutsal Yazı tomarında benim için yazıldığı
gibi, senin isteğini yapmak üzere, ey Tanrı, işte geldim.’” (İbr. 10:7)

Bu sözler İsa Mesih’in bizim için harekete geçtiğini açıklar.
Rabbimiz’in bizim kurtuluşumuz uğruna yürüttüğü planı halen
sürmektedir. Peki biz bu planın neresindeyiz? Tanrı harekete
geçmemiz için bekliyor. Hayatımızda olan bitenin Tanrı’nın planına
nasıl hizmet ettiğini ayırt etmeye gayret edelim.

Hafta boyunca Tanrı’nın planına katkı sağlayacak, O’nun
yüceltilmesine yol açacak işler için önümüze gelen fırsatlara bakalım.
(Müjdeleme, kardeş ziyareti, ihtiyaç içindekilere yardım vb...)
Harekete geçememiş kardeşleri isteklendirelim, herhangi bir
etkinliğimize bir kardeşi çağıralım.

Değerlendirdiğimiz fırsatları not alalım ve gelecek hafta kardeşlerle
paylaşalım.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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İman hayatımızda Rab’bin durmamız istediği yerde duruyoruz,
Rab’bin bizim hayatımız için öngördüğü acıları çekiyoruz, bizim için
öngördüğü armağanları Rab’bin bizim için uygun gördüğü
zamanlarda alıyoruz. Şimdi ne isek Rab’bin lütfu ve planı aracılığı ile
öyleyiz.

Soru 1: Tanrı’nın planına baktığımızda Yusuf’un çektiği sıkıntılar
insanlık için neden bu kadar önemlidir? Düşüncelerimizi paylaşalım,
sonra diğer soruya geçelim.

Soru 2: Sizce Tanrı sizi nasıl kullanıyor veya kullanmak istiyor?
Birlikte cevaplandıralım.
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TANRI’NIN DÜNYA İÇİN BİR PLANI VAR VE SENİ
KULLANMAK İSTİYOR

Rab’bin birçok kez planlayarak insanları harekete geçirdiğini, tarihsel
olaylara yön verdiğini biliyoruz. Sadece kendisine inananları değil,
kendisine inanmayanları ve tanımayanları da planına dahil ettiğini
Kutsal Kitap’tan okuyoruz.

Aşağıda örneklenen karakterler günlük hayattan seçilmiştir. Bu
örneklere sırayla bakarak şu soruları birlikte cevaplandıralım:

Soru 1: Onların hayatında Rab planını sizce nasıl sürdürüyordur?
Fikirlerimizi paylaşalım, sonra diğer soruya geçelim.

Soru 2: Hayatlarında gelişen olaylara Tanrı’nın planı açısından
baktıklarında hayatlarına nasıl bir etkisi olur? Birlikte fikir yürütelim
ve paylaşalım. Sonra diğer örneğe geçelim ve o örnek için ilk soruya
bakalım tekrar. Örnekler bitine dek bunu devam ettirelim.

1. Örnek:
Aysel yıllardır imanından ötürü
kendisiyle konuşmayan babasından bir
telefon alır.
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2. Örnek:
Hâlim yıllar önce trafik
kazasında kolunu kaybetmiştir.
Kiliseden bir doktor ona yapay
bir kol takabileceğini, artık eve
kapanmasına gerek
kalmayacağını söyler.

3. Örnek:
Süheyla atanmamış bir
öğretmendir, yıllardır da çocuğu
olmamaktadır. Geçen hafta
kilisenin çevresinde okuma
yazma bilmeyen ailelere okuma
yazma öğretmesi için ricada
bulunulur.

4. Örnek:
Ömer Suriye’den kaçmış bir
mültecidir. Yakın zamanda iman
etmiştir. Şimdi yardıma muhtaç
başka kişilere yardım etmek
için bir yardım kuruluşunda
görev alır.
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Tanrı’nın her zaman bir planı vardır ve o plan bizi, kişisel
değişimimizi, ailecek değişimimizi, yaptıklarımızı ve günahımızı
kavramımızı, tövbemizi, çevremizi, dünyamızı kapsıyor, içine alıyor.
Tanrı’nın kurtuluş planına dünyanın kuruluşundan beri kaç milyon kişi
dahil oldu acaba? Dahil olanların hepsi çektikleri acıların içinde veya
sonunda, “Yaşadıklarımın bir amacı var” demişlerdir eminim. Tanrı
bize doğal gelmeyen, sonucunu kestiremeyeceğimiz yollar kullanır.
Yusuf bunu da fark etmişti: “Tanrı yeryüzünde soyunuzu korumak ve
harika biçimde canınızı kurtarmak için beni önünüzden gönderdi.”
Bunları söylerken Tanrı’nın adım adım yaptıklarına ve bunların
sonucuna duyduğu hayranlığı açıkça görebiliyoruz. Yıllarca süren
güven ve sadakat meyvesini verdi.

Mısır firavunu bile farkında olmadan bu planın bir parçasıydı. Rab
dünyada sahip olduğu her şeyi amaçladıklarını gerçekleştirmek
uğruna doğru saydığı kişilere sunabilir. Yusuf bir İbrani olarak yerini
yadırgamadı. İbrani olduğu ve kendi halkından hoşlanmayan insanlara
yöneticilik yapmasının bile Tanrı’nın planı olduğunu biliyordu. “Beni
buraya gönderen siz değilsiniz, Tanrı′dır. Beni Firavun’un
başdanışmanı, sarayının efendisi, bütün Mısır ülkesinin yöneticisi
yaptı.” Bu sözleri söylerken eminim kardeşleri ne demek istediğini
tam anlayamamışlardır, ancak Yusuf Rab’bin ne düşündüğünü
biliyordu. Yusuf Rab’bin amaçlarını gerçekleştirmek için
yapabileceklerinin sınırı olmadığının farkındaydı. Bu yüzden nerede
olduğunu ve neden bu konumda olduğunu çok iyi görebiliyordu.
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