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DERS 3 

 

PEYGAMBER YUSUF 
Tanrı'nın Sevgisini Gösterdi 

“Bakın kim geliyor! Böbürlenip duran 
kardeşimiz. Mutlaka yine başımızı derde 
sokmak için babamıza bir şeyler anlatmak 
üzeredir. Hadi onu öldürelim. Burada 
otlaklarda bizi kimse görmez. Süslü gömleğini 
üzerinden yırtıp alırız. Böylece herkes onun 
vahşi bir hayvanın saldırısına uğradığını 
düşünür.” 

Yusuf yanlarına yaklaşırken, on kuvvetli ve 
öfkeli adam onu yok etme planları yapıyordu. 
Kimse onların kuvveti ve kötülüğünden 
kaçamaz gibi görünüyordu. Bir tek kişi böylesi 
bir durumda küçük ve çaresiz kalırdı. Kötülük 
onu yenerdi. 
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Ama hiçbir kötü güç, Tanrı’nın isteğini 
bozmaya yetecek güce sahip değildir. 
Tanrı’nın Yusuf’un yaşamı için bir amacı 
vardı. Tanrı onunla bir birey olarak 
ilgileniyordu ve halkını felaketten kurtarmak 
için onu harikulade bir planda kullanmayı 
istiyordu. Tanrı bizlere, kötü bir dünyanın 
ortasında insanların ihtiyaçlarını karşıladığını 
göstermek istemiştir. Bizlere Tanrı'ya 
güvenmeyi sevgi ve boyun eğiş içinde O’nun 
yollarını izlemeyi öğretmeyi istemişti. 

Şimdi Tanrı’nın Yusuf’u nasıl koruduğunu ve 
onun hayatını bizler için nasıl bir ders haline 
getirdiğini göreceğiz. 

Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 

Bir Oğul Tanrı Tarafından Korundu  
Bir Köle Tanrı’nın İsteğine İtaat Eder  
Bir Kardeş Tanrı’nın Sevgisini Gösterir 

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı 
olacaktır... 

• Tanrı’nın ilgisi ve sağlayışına örnekler 
vermek. 
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• Her gün yaptığımız şeylerin Tanrı'ya iman 
ve adanmışlığı nasıl gösterdiğini 
açıklamak. 

• Tanrı'ya kişisel bir iman duymak ve O’nun 
size sağladığını kabul etmek. 

 

BİR OĞUL TANRI TARAFINDAN 
KORUNDU 

Yakup, birçok bakımlardan Tanrı tarafından 
kutsanmış bir adamdı. Büyük sürüleri ve 
davarları vardı. Refah içindeydi. Ayrıca 
ailesini büyüten ve sahip olduklarıyla 
ilgilenmesine yardım eden on iki oğlu vardı. 
On büyük oğul, Filistin’in geniş kırlarında 
hayvanları otlağa ve suya götürüyorlardı. 

Babası küçük oğullardan biri olan Yusuf’u 
kayırıyordu. Görevleri içinde babasıyla 
kardeşleri arasında mesaj taşımak vardı. 
Zaman zaman babasına büyük oğulların 
yaptıklarını bildirirdi. Tabii ki, onlar bundan 
hiç hoşlanmazlardı ve onu sevmemeye 
başladılar. Bundan sonra onlara gördüğü tuhaf 
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rüyalardan bazılarını anlatınca sevgisizlikleri 
nefrete dönüştü. 

Tanrı, Yusuf’a rüyalar konusunda özel bir 
yetenek vermiş olabilirdi. Gördüğü rüyaların 
bir anlamı olduğu açıklık kazanacaktı ve Tanrı 
ona başka rüyaların da anlamlarını açacaktı. 

Yusuf, rüyasında tarlada ağabeyleriyle birlikte 
demetleri dizdiğini görmüştü. Yusuf’un 
demeti, uzun ve dik duruyordu. Kardeşlerinin 
demetleri, onun önünde saygıyla 
eğilirmişçesine Yusuf’un demetinin önünde 
eğilmişlerdi. Daha sonra başka bir rüyada 
güneş, ay ve on bir yıldızın kendi önünde 
eğildiğini görmüştü. Rüyalarını ailesine 
anlatmıştı. 

Ağabeyleri, “Bu ne?” diye bağırdılar. “Onun 
önünde eğileceğimizi mi söylemek istiyor? 
Yusuf bizden daha önemli olduğunu sanıyor 
ve babamız da onu bizden daha çok seviyor.” 
Onu kıskanıyor ve ondan nefret ediyorlardı. 
Sonunda onu öldürmeyi planladılar. 

Bu anlatımda, dünyaya günahı ilk getiren 
insanlığın büyük zayıflığını görebiliyoruz. 
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Yusuf rüyalarını gururunu ortaya koyan bir 
şekilde anlatıyordu. Ağabeylerinin 
yüreklerinde de gurur vardı. Küçük 
kardeşlerinin önünde eğilme düşüncesine 
katlanamıyorlardı. Gururları kıskançlığa ve 
nefrete dönüştü ve onları katillik düşüncesine 
götürdü.. 

Yusuf ve kardeşleri, hepsi, bizim gibi 
insanlardı. Davranışları, insan yüreğinde 
günahın bulunduğunu göstermektedir. 
İnsanlar Tanrı’nın yol gösterimi olmadan 
kendi başlarına hareket ettiklerinde başları 
derde girer. 

Yapmaniz için . . . 

Her biri için bir ya da birkaç sözcük 
kullanarak aşağıdaki cümleleri tamamlayın. 

1 Yusuf’un gösterdiği insansal zayıflık 
........................du. 

2 Yusuf’un ağabeylerinin gösterdiği insansal 
zayıflıklar  ........................ti. 

3 Bütün insansal zayıflıklar  ........................ 
yüzünden kaynaklanmışlardı. 
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4 Sıkıntılar ve sorunlar her zaman insanların 
........................ izlerler. 

Her zaman olduğu gibi, Tanrı merhametli ve 
acıma doludur. Yusuf’un ailesiyle 
ilgileniyordu. Kötü işi yapmayı planlayan on 
oğula merhamet göstererek onları katil 
olmaktan korudu. Yusuf’a merhamet 
göstererek onu ölümden kurtardı. Aileye 
merhamet göstererek onlar için gelecekte bir 
yol sağladı. 

Tanrı insanlara merhametini gösterir, ama 
peygamberlerin hayatlarından Tanrı’nın 
kötülüğü her zaman yargılaması gerektiğini 
öğreniyoruz. İnsanları günahı ve sonuçlarını 
görmeye yöneltmesi gerekir. Yusuf’un 
hayatında bu gerçeğin tekrarlandığını 
görüyoruz. Günah sorunlar getirdi, ama Tanrı 
kurtuluş yolunu sağladı. 

Yusuf, insansal gurur zayıflığını gösterdiği 
halde, Tanrı’ya imanı olan biriydi ve O’na iyi 
bir şekilde hizmet etti. Tanrı onu 
cezalandırmak için değil, Kendisine daha çok 
yaklaştırmak için acı çekmesine izin verdi. 
Ayrıca Yusuf’un ileride yapacağı iş için 
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kuvvetlenip akıllanmasını istiyordu. Yusuf, 
ağabeylerinin kendisini öldürmeyi 
planladıklarını bilmeden otlağa gitti. 

Ondan sorumlu olan en büyük ağabey, 
“Canına kıymayalım. Onu kuyuya atabiliriz” 
dedi. Yakup’un onu yabanıl bir hayvanın 
yediğine inanması için üzerinden kaftanını 
alıp kana buladıktan sonra onu boş kuyuya 
attılar. 

Oradan bir tacir kervanı geçiyordu. 
Kardeşlerinden biri, “Onu köle olarak satalım” 
diye önerdi. “Bu şekilde, hayatımızdan çıkmış 
olur.” Bunun üzerine onu kuyudan çıkarttılar 
ve köleliğe sattılar. Bundan sonra Yusuf 
Mısır’a götürüldü. 

Yusuf Mısır’a tek başına gitmedi. Tanrı onunla 
birlikte oradaydı, ona bakıyor ve ona yol 
gösteriyordu. Hayatı, şansa ya da kadere bağlı 
değildi. Tanrı’nın, bir babanın oğluna 
gösterdiği ilgiye benzer olan ilgi ve sevgisinin 
bilincindeydi. Diğer insanlar ona köle 
muamelesi yaptıkları halde, Tanrı’yla arasında 
yakın bir ilişki hissediyordu. Tanrı onu 
unutmayacaktı. Hayatını bir amaçtan ötürü 
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korumuştu. Tanrı bunu, durumları Kendi 
isteğini gerçekleştirmek üzere yöneterek 
gerçekleştirmişti. Şimdi Yusuf, hayatındaki 
bütün durumların Tanrı’nın bilgeliği ve 
merhametine teslim edilebileceğini biliyor ve 
bu niteliklere güveniyordu. 

Yapmanız için . . . 

5 Doğru yanıtları belirten harfleri daire içine 
alın. Tanrı, Yusuf’un hayatını kurtarmak için 
aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla çalıştı? 

a) Anlayışlı bir ağabey. 
b) Yusuf’un imdat haykırışları,  
c) Kâr etme arzusu. 
d) Boş bir kuyu. 
e) Bir tacir kafilesi. 

 

BİR KÖLE TANRI’NIN İSTEĞİNE 
İTAAT EDER 

Yusuf’un hayatında çok büyük değişiklikler 
olmuştu. Çok sevilen bir oğuldu, şimdi 
köleliğe satılmıştır. Mısır'a varınca köle 
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pazarında otuz gümüş tam köle fiyatını 
isteyecek tüccarlar, yol kenarında ise Yusuf 
için toptan fiyatı olan yirmi gümüş öderler. 

Şimdi Yusuf'un hayalleri çok uzaklardaydı. 
Onurlu bir konum yerine, hizmetkâr 
konumundaydı. Cesareti büyük ölçüde 
kırılabilirdi. Acılıkla dolup öç almayı 
isteyebilirdi. 

Ama onun hayatının anlatımında gururu 
alçakgönüllülüğe dönüştüğü halde çaresizlik 
belirtileri göstermediğini okuyoruz. 
Kardeşlerine öfke göstermedi. Tanrı’nın 
yollarını sorgulamadı. Yüreğinde, Tanrı’nın 
amaçlarının insanlar tarafından her zaman 
anlaşılmadığını anlıyor gibiydi. Tanrı sık sık, 
bereketlerini getirmek için hoş olmayan 
deneyimleri kullanır. 

Önceleri Yusuf için her şey epey iyi gitti. 
Zengin bir Mısırlı muhafız birliği komutanına 
satıldı. İşini iyi yaptı ve hoş bir tutum 
sergiledi. Subay onun yeteneklerinin farkına 
vardı ve onu işinin başına geçirdi. Tanrı onun 
işini bereketledi ve bu şekilde efendisine 
büyük refah kazandırdı. 
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Sonra birdenbire karakteri konusunda gerçek 
bir sınavla karşı karşıya kaldı. Efendisinin 
karısı kendisini baştan çıkartmaya çalıştı. 
Cesur ve kötü bir şekilde ona, “Gel, yanıma 
gel, yatağıma gel” diyerek onu ayartmaya 
çalıştı. 

Yusuf ondan çabucak uzaklaşarak, “Hayır” 
dedi. “Kocana karşı böyle bir şey yapmak 
yanlış olur; bu Tanrı’ya karşı bir günah olur.” 
Böylesi büyük bir sınanma zamanında, Yusuf 
Rab’be sığındı, çünkü yanlış şeyler yapanların 
kutsanmayacağını biliyordu. Yusuf doğrular 
arasındaydı. Subayın karısı, Yusuf’a sahip 
olmaya azimliydi. Onu baştan çıkartmaya 
çalışmak için bir fırsat daha buldu. Yusuf’un 
giysilerini kavradı ve vücudunu ona sundu. 
Yusuf kaçmaya çalışıyor, ama kadın 
bırakmıyordu. Sonunda Yusuf kapıyı açıp 
kaçarken kadın gömleğini sırtından sıyırdı. 
Yusuf doğrular arasındaydı. 

Kadın öfke içinde bağırmaya ve Yusuf’u 
suçlamaya başladı. Giysiyi kocasına 
göstererek, “Bana sahip olmaya çalıştı, ama 
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ben bağırdım. Gömleğini ellerimde bırakarak 
kaçtı” dedi. (Yaratılış 39:1-15) 

6 Boşlukları doldurun. 

Yusuf aşağıdaki yollarla Tanrı’ya olan imanını 
ve adanmışlığını gösterdi;  

a) Daha önce yüreğinde gurur olduğu 
halde şimdi .......... bir tutum sergiliyordu. 
b) Kardeşleri ona karşı zalimdiler, ama O 
.............................. almaya çalışmadı. 
c) Tanrı'nın amacını anlayamıyordu, ama 
....................................... 
d) Büyük bir denenmeyle karşı karşıya 
kaldığında .......... reddetti. 

Yusuf tamamen suçsuz olduğu halde hapse 
atıldı. Yine de şikâyet etmedi ve Tanrı’yı 
sorgulamadı. Yüreğinde, bütün bu olaylarda 
Tanrı'nın bir amacı olduğunu hissetti. 
Teslimiyeti, üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı 
talihsiz bir kadere boyun eğiş değildi. Hayır. 
Teslimiyeti, iman içinde, Tanrı’yaydı. 
Tanrı’nın kendisini sevdiğini ve ona en iyi 
olan yolda yön göstereceğini biliyordu. 
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Yusuf, hapiste de subayın evinde verdiği 
izlenimi verdi. Onun yetenekli ve zeki 
olduğunu ve tek gerçek Tanrı’ya imanı 
olduğunu herkes görebiliyordu. 

Bu arada kralın baş sakisi ve fırıncısı Yusuf’un 
bulunduğu hapse atıldılar. Bir gece her ikisi 
de kendilerini rahatsız eden birer rüya 
gördüler. 

Saki, “Keşke bu rüyaları açıklayacak biri 
olsaydı” dedi. 

Yusuf, “Yorumlamalar Tanrı’ya aittir” dedi. 
“Eğer bana rüyalarınızı anlatırsanız belki 
Tanrı onların anlamlarını gösterir.” 

Saki, “Rüyamda üzerlerinde olgun üzümler 
olan üç asma dalı gördüm. Sularını kralın 
kâsesine sıkıp kâseyi kralın eline verdim” 
dedi. 

Fırıncı, “Rüyamda başımın üzerinde üç sepet 
taşıyordum. Kuşlar inip en üstteki sepetteki 
ekmekleri yiyorlardı” dedi. 

Yusuf üç dal ve üç sepetin üç günü temsil 
ettiğini açıkladı. Üç gün sonra saki kralın 
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hizmetindeki işinin başına dönecek, ama 
fırıncı asılacaktı. 

Yusuf sakiye, “Kralın evine döndüğünde lütfen 
beni hatırla. Buraya bir iftira yüzünden 
atıldım. Krala durumumu anlatma fırsatım 
olsun isterdim. Lütfen ona benden söz et” 
dedi. 

Üçüncü gün, aynen Yusuf’un rüyanın 
yorumunu yaptığı gibi fırıncı asıldı ve saki de 
kralın hizmetindeki yerine döndü. Ama Yusuf 
unutulmuştu. Yani, saki tarafından 
unutulmuştu! Ama Tanrı’nın, sadık 
hizmetkârı için daha iyi planları vardı. Tanrı 
unutmaz! (Yaratılış 39:16-23) 

Yapmanız için . . . 

7 Aşağıda, Yusuf’un yaşamından 
öğrenebileceğimiz bazı gerçek bildirileri 
bulacağız. Her boşluğu doldurmak için 
listeden bir sözcük seçin. Bundan sonra kendi 
yaşamınıza uygun olduğuna inandığınız 
cümlelerin önündeki harfi daire içine alın. 



 

 

14 

karşı koymak  / Tanrı’ya / deneyimler / 
Şeytan’ın / sadık / durum / fırsatlara / 
bereket 

a) Tanrı bizlere ............... getirmek için 
hoş olmayan ............... kullanabilir. 
b) Tanrı ............... denenmelerini 
yenmemize yardım edecektir, ama bizimde 
............... gerekmektedir. 
c) Tanrı’nın yardımıyla her ............... da 
............... olabiliriz. 
d) Ama ............... değil, ............... boyun 
............... eğmemiz gerekmektedir. 

 

BİR KARDEŞ TANRI’NIN 
SEVGİSİNİ  GÖSTERİR 

Yusuf hapiste iki yıl daha geçirdi. Bu bize 
onun gençliği ve yeteneklerinin boşa geçtiği 
iki yıl gibi görünebilir. Ama Tanrı, Nuh ve 
İbrahim’in yaşamlarında olduğu gibi 
çalışıyordu. Yusuf’un başka birçok insan için 
bereket yapmaya çalışıyordu. Yusuf’un 
yaşamındaki olayların insanlığa Tanrı’nın 
doğası ve amacını göstermesini planlamıştı. 
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Yusuf’un da Nuh ve İbrahim gibi günahın 
sonuçlarıyla çevrili olduğuna dikkat edin. 
Kardeşlerinin zalimliği, yabancı bir ülkedeki 
köleliğin alçaltıcılığı, Şeytan’ın ayartma 
çalışmaları, yalanlar ve hapishane — bütün 
bunlar Yusuf’u umutsuz bir duruma 
sokmuştu. Ama Tanrı onunla ilgileniyordu. 
Sadece Tanrı onu kurtarma gücüne sahipti. 
Yusuf’un bu durumdan kurtulabilmesi için 
Tanrı’ya iman etmesi ve Tanrı’nın isteğine 
boyun eğmesi gerekiyordu. Yusuf, Tanrı’nın 
yolunu seçti ve seçimini itaatiyle gösterdi. 

Yusuf’un hayatında yine bir rüya önemli rol 
oldu. Bu kez rüyaları gören Mısır kralıydı. 
Kral rüyasında, yedi besili ve şişman ineğin 
nehirden çıktığını görmüştü. Bundan sonra 
nehirden yedi sıska ve çirkin inek çıkmış ve 
şişman inekleri yemişti. 

Firavun ayrıca rüyasında bir sapta yedi güzel 
ve dolgun başak bittiğini, sonra, cılız ve doğu 
rüzgarıyla kavrulmuş yedi başağın daha 
bittiğini ve cılız başakların, yedi güzel ve 
dolgun başağı yuttuklarını görmüştü. 
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Kral rüyalardan o denli rahatsız olmuştu ki, 
onları unuTanrıyordu. Özel bir anlamı 
olduğundan emindi. Rüyalarının yorumunu 
yapmaları için büyücüleri ve danışmanlarını 
çağırttı, ama hiçbiri yorumlayamadı. Artık 
saki Yusuf’u hatırladı. Kral, “Onu bana 
getirin. Rüyalarımın anlamını bilmem 
gerekiyor” diye bağırdı. 

Yusuf hapisten çıkartılıp getirildi. Krala sihirli 
güçleri olmadığını açıkladı. “Ben bunu 
yapamam, ama Tanrı yapabilir” diye bildirdi. 

Böylece Tanrı Yusuf’a rüyaların anlamını 
bildirdi ve Yusuf da bunları Kral’a açıkladı. 

“Yedi şişman inek ve yedi dolgun başak, yedi 
iyi yılı temsil ediyor. Yedi yıl boyunca bolluk 
olacak. Her hasat her zamankinden daha bol 
olacak. Sıska inekler ve cılız başaklar yedi 
kötü yılı temsil ediyor. Korkunç bir kıtlık 
olacak ve ülkede insanlar açlıktan ölecekler.” 

Tanrı Yusuf’a sadece rüyaların yorumunu 
değil, aynı zamanda da Kral’a danışmanlık 
yapmak için bilgelik verdi. Yusuf, “Size lazım 
olan iyi bir yönetici. Bu kişi iyi yıllarda 
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ürünlerin toplanması ve korunması için bir 
plan hazırlasın. Bundan sonra kıtlık 
geldiğinde Mısır’da herkes için yiyecek 
olacaktır” dedi. 

Kral hoşnut oldu. Tanrı’nın Yusuf’a yol 
gösterdiğini gördü. “Bilgeliğin Tanrı’dan 
geliyor. Bu yüzden senden daha bilge olan 
kimse yok” diye bildirdi. Bunun üzerine 
Yusuf’u, direkt olarak Kral’ın altında çalışması 
ve kıtlık yılları için hazırlık yapması için 
bütün diyar üzerine yönetici yaptı. Yusuf bir 
köle olarak sadık ve itaatkâr olmuştu. Şimdi 
Tanrı ona zenginlik ve güç sahibi bir adam 
olarak karakterini kanıtlaması için bir fırsat 
verecekti. (Yaratılış 41:1-57) 

Yapmanız için . . . 

8 Aşağıdaki cümleleri okuyun. Eğer cümle 
DOĞRU ise, önündeki harfi daire içine alın. 
Eğer YANLIŞ ise, doğru halini başka bir 
kâğıda yazın. 

a) Yusuf, hapiste birçok yılı boşa 
geçirmeye zorlanmıştı. 
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b) Yusuf’un yaşadıkları, Tanrı tarafından 
sadece kendi yararı için kullanılmıştı,  
c) Yusuf bilge olduğu için rüyaları 
yorumlayabiliyordu. 
d) Yusuf’un yaşamı, Tanrı’nın insanlara 
olan ilgisini göstermektedir,  
e) Yusuf’un yaşamı, Tanrı’nın bizleri 
günahtan kurtarma gücünü 
göstermektedir. 

Olup bitenler ancak Tanrı olayları yönettiği 
için mümkün olmuştu. Yusuf bir gün, bir 
yabancı, bir hapishanede köleydi. Ertesi gün 
yönetici konumundaydı. 

Bazı insanlar kendilerine bu şekilde onur ve 
güç verildiğinde gururlu ve öç alıcı olurlar. 
Ama Yusuf’un Tanrı’nın planını 
alçakgönüllülükle kabul ettiğini görüyoruz. 
Başkalarına sevgi göstererek Tanrı’ya olan 
teslimiyetini gösterdi. 

Yedi iyi yıl geçti. Mısır’ın ambarları bol 
hasattan ötürü tahılla dolup taşıyordu. Sonra 
kıtlık geldi. Çok geçmeden insanlar Yusuf’un 
yönettiği ambarlardan yiyecek satın almak için 
çok uzaklardan gelmeye başladılar. Bir gün 
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işinden başını kaldırdı ve yiyecek almaya 
gelenler arasında on ağabeyini gördü. 

Siz olsaydınız ne yapardınız? Sizi öldürmek 
için planlar kuran, sizi bir kuyuya atan ve 
yabancı bir ülkeye köle olarak satan kişilere 
karşı nasıl davranırdınız? Onları 
cezalandırmayı ya da öç almayı ister miydiniz? 

Yusuf böyle bir şeyi düşünmedi bile. Yaşamı 
Tanrı’nın ellerindeydi. 

Tanrı’nın merhameti onun içinde bulunan bir 
güçtü. Gururlu ve öç alıcı duygulara yer yoktu. 

Kardeşleri Yusuf’u tanımadılar. Yusuf en 
küçük kardeşi hırsızlıkla suçlayarak onları 
denemeye karar verdi. Hepsi de kardeşlerini 
korumaya çalıştılar ve onun suçunun bedelini 
ödemeyi teklif ettiler. 

Bu, Yusuf’a onların eski günahlarından tövbe 
ettiklerini ve yollarını değiştirdiklerini 
kanıtladı. Bunun üzerine onlara kim olduğunu 
bildirdi. “Bakın, ben Yusuf’um” dedi. “Tanrı 
beni sizin yaşamlarınızı büyük bir kurtarışla 
kurtarmak üzere yolladı. Şimdi gidip bütün 
aileyi buraya getirin. Babamı onurlandırıp 
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onun için bir oğlun yapması gerektiği şekilde 
sağlamak istiyorum.” (Yaratılış 45:1-13) 

Böylece Yusuf bütün ailenin Mısır’a 
getirilmesi için gerekenleri yaptı. Onlara 
saygın konumlar ve en iyi toprakları verdi. 
Ona minnettar oldular ve önünde eğildiler. 

Yusuf’un rüyaları gerçek olmuştu! Ama şimdi 
ailesinin alçaltılmasından ötürü hiçbir gurur 
duymuyordu. Onların bu hareketini dünyanın 
kibirli bir yöneticisi olarak kabul etmedi. Her 
şeyin Tanrı tarafından, ulusunu kurtarmak 
için planlandığını biliyordu. Yusuf sevgi dolu 
bir kardeş ve oğuldu. Tanrı’nın çaresizleri 
nasıl kurtardığını, Kendisine güvenenlerin 
gereksinimlerini her durumda nasıl 
karşıladığını ve Kendi ismine yakardıklarında 
yoldan çıkmış çocuklarını bağışladığını 
göstermek için Tanrı Yusuf’un yaşamını 
kullanmıştı. 

Yapmanız için . . . 

9 Bir peygamberin yaşamını etüt ettiğimizde 
kendi yaşamlarımıza uygulayabileceğimiz 
ilkeleri öğrenebileceğimiz açıktır. Aşağıda bu 



 

 

21 

ilkelerden iki tanesi verilmiştir. Sizin için 
kişisel olarak önemli olan başka ilkeler de 
ekleyebilir misiniz? 

a) Tanrı benimle ilgilenmektedir. 
b) Tanrı’ya güvenirsem bana yol 
gösterecektir. 
c) ............................................................ 
d) ............................................................ 
e) ............................................................ 

DUA 

Yusuf’un Koruyucu Arkadaşı, her şeyi Bilen ve 
bilgeler içinde en bilge Olan, ey Tanrı. Bütün 
durumlar ve zorluklarda Sen’de sığınak 
bulmayı bana öğret. Her zaman, Seni en 
hoşnut eden kişisel karakter niteliklerini 
sergilememe yardım et. Yeryüzündeki 
hayatımda yaşadıklarımı sorgulamayayım, 
yaşamımı Senin kusursuz bilgeliğine tamamen 
teslim etmeyi öğreneyim. Çünkü sadece Sen 
yaşamımın Rabbi’sin. Söz ve hareketlerimin 
etrafımdaki insanlara sürekli olarak itaat, 
alçakgönüllülük ve merhamet yansıtması için 
Yusuf’a yardım ettiğin gibi bana da yardım et. 
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Tüm bunların Seni hoşnut etmesi için dua 
ediyorum. 

Amin 

 

Yanıtlarınızı kontrol edin . . . 

5a) Anlayışlı bir ağabey,  
c) Kâr etme arzusu. 
d) Boş bir kuyu,  
e) Bir tacir kafilesi. 

1 gurur. 

6a) alçakgönüllülük,  
b) öç. 
c) Tanrı’yı sorgulamadı,  
d) Tanrı’ya karşı günah işlediğini. 

2 gurur, kıskançlık ve nefret. 

7a) bereket, deneyimler. 
b) Şeytan’ın, karşı koymak,  
c) durum, sadık,  
d) fırsatlara, Tanrı’ya. 

3 günah. 
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8a) Yanlış. Hapisteki zamanı boşa 
geçmemişti. 
b) Yanlış. Deneyimleri, başkalarına bereket 
olmak ve onlara da öğretmek için 
kullanılmıştı,  
c) Yanlış. Bütün yorumlar Tanrı’ya aittir,  
d) Doğru,  
e) Doğru. 

4 kendi başlarına hareket edip Tanrı’ya itaat 
etmediklerini 

9 Kendi şahsi yanıtlarınız. 

 

DERSİN TESTİ 

Dersin testini yapmaya hazırlanırken, kitabın 
arkasında Ders 3 için verilen ÖĞRENCİ 
RAPORU YANIT KAĞIDI'nı bulun. Çok 
seçenekli soruların ve Doğru mu, Yanlış mı 
bölümlerinin yanıtlarını kendileri için ayrılan 
yerlere işaretleyin. 

Çok Seçenekli Sorular 
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1 Yusuf’un gururu ve kardeşlerinin 
kıskançlığı, 

a) insanın günahı yenmesinin bir yolu 
olmadığını gösteriyor. 
b) insanların kötülüğün çaresiz kurbanları 
olduğunu gösteriyor. 
c) insanın yüreğinde günah olduğunu 
gösteriyor. 

2 Yusuf geçmiş yaşamını, kendisini köleliğe 
götüren durumları gözden geçirdiğinde, 

a) Tanrı’nın yaşamını bir amaçtan ötürü 
kurtardığını görebiliyordu. 
b) kendisinin kaderin bir kurbanı 
olduğunu görebiliyordu. 
c) insanın gelecek hakkındaki hayallerinin 
ender olarak gerçekleştiğini görebiliyordu. 

3 Yusuf’un öyküsü bizlere Tanrı’ya 
güvenmenin,  

a) ümidi kesip kaderin getirdiklerini kabul 
etmek anlamına geldiğini öğretiyor. 
b) kendimizi olayların akışına bırakıp eski 
konumumuza getirilmekten umudu kesmek 
anlamına geldiğini öğretiyor. 
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c) Tanrı’nın yaşamımız için sağladıklarını 
tamamen kabul etmek anlamına geldiğini 
öğretiyor. 

4 Yusuf’un yaşadıkları bizlere,  

a) hayatın derslerinin sık sık değerli yılları 
boşa geçirttiğini öğretiyor. 
b) sınanmanın sadece sınanan kişiye bir 
yararı olduğunu öğretiyor. 
c) Tanrı’nın birçok insanı bereketlemek 
için sık sık bir kişi aracılığıyla etkin 
olduğunu öğretiyor. 

5 Yusuf aşağıdakilerden hangisi olmasaydı, 
konumundan ötürü gururlu olur ve öç alma 
arzusuyla yanıp tutuşurdu? 

a) Kuvvetli bir özdenetimi olmasaydı. 
b) İçinde Tanrı’nın merhameti olmasaydı. 
c) Bu tür duyguları yenmesine yardım eden 
görev hissi olmasaydı. 

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular 

Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır. 
Bir cümle, 
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DOĞRU ise A boşluğunu 
YANLIŞ ise B boşluğunu doldurun. 

6 Tanrı, Yusuf’u Kendisine daha çok 
yaklaştırmak ve onu gelecek olan işe 
hazırlamak için onun acı çekmesine izin 
vermişti. 

7 Yusuf’un yaşamındaki olayları gözden 
geçirirken, onun şansın, kaderin bir kurbanı 
olduğu sonucuna varıyoruz. 

8 Yusuf’un yaşamı, denenmeler geldiğinde 
onlara karşı koymak ya da onları yenmek için 
elden fazla bir şey gelmediğini gösterir. 

9 Tanrı, Yusuf’un yaşadıklarını birçok insanın 
nihai yararı için kullandı. 

İçindekiler'e dön 


