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Giriş  
 
 
Günümüz dünyasında, insan zekâsının bütün cevapları bulabileceğine ve bir kişinin kaderini yalnızca 
kendi kararlarıyla belirleyebileceğine dair bir görüş vardır. 
 

Yaratılış Kitabı‟nda Yusuf‟un yaşamını okuyunca bu fikirlerin yanıltmaca olduğu ortaya çıkar, çünkü 
egemen bir Tanrı‟yla karşı karşıya geliriz. Bu dersleri işlerken Tanrı‟nın Yusuf ve seçilmiş halkıyla, 
ilahi takdirine dayalı ilişkisini gösterme fırsatınız vardır.  
 

“Yusuf Mısır‟ın kölesi olmasaydı Mısır‟ın valisi de olamazdı” (William Secker). Duamız şu ki, bu 
dersler aracılığıyla pek çok öğretmen ve öğrenci Egemen Rabbimiz‟e tapınsın ve güvensin.  
 
Kutsal Kitap gerçeklerini öğretmek 

Çocuklara yalnızca Kutsal Kitap öyküleri anlatırsak öğretmen olarak sorumluluğumuzu tam yerine 
getirmemiş oluruz. Çocukların, öykülerin içinde öğrenmemiz için verilen gerçekleri öğrenmesi ve bizim 
de o gerçeğin günlük yaşamda ne anlama geldiğini göstermek için onları bir adım ileri götürmemiz 
esastır. Elbette, belirli bir öykünün içerdiği öğretişin tümünü bir derste aktaramayacağımız için bu 
derslerin her birinde tek bir temel gerçek seçilmiştir.  
 

Temel gerçeğin öğretişi, anlatının tümüne yayılmıştır; ancak hazırlanırken size yardım etmek amacıyla 
öğretişle ilgili kısımlar TG olarak işaretlenmiştir. Bunlar ders planında da işaretlidir. Temel gerçeklerin 
hangi çocuğa uygun olduğunu göstermek için “–” (eksi-kurtulmamış) ve “+” (artı-kurtulmuş) ile 
işaretlendiğini fark edeceksiniz. Bu aynı zamanda metin içinde şu ifadelerle de açıkça belirtilmiştir: 
“günahlarınızı bağışlaması için Rab İsa‟ya iman etmediyseniz…” veya “Hıristiyan (veya imanlı) 
olanlarınız…”.  
 

Gerçeğin uygulanması metnin yanındaki bir çizgiyle belirgin hale getirilmiştir. Uygulamaları ders 
verdiğiniz çocuklara daha uygun hale getirmeyi gerekli görebilirsiniz. Verilen uygulama daha büyük 
yaştaki çocuklara daha uygun olabilir, fakat eğer sizinkiler daha da küçükse gerekli gördüğünüz 
değişiklikleri yapınız. Önemli olan Tanrı Sözü‟nün onların yaşamlarına uygulanmasıdır.  
  
Danışmanlık için hazır olun 

Müjde bildirisini ilettiğinizde, buna bağımsız olarak karşılık verecek çocuklar olacaktır. Bunlar ileriki 
bir tarihte, Rab İsa Mesih‟e Kurtarıcıları olarak iman ettiklerini size söyleyebilirler; söylemeyebilirler 
de. Ancak yardım isteyecek başkaları olacaktır. Soracak soruları olabilir, ne söyleyecekleri konusunda 
yardıma ya da teşvike ihtiyaçları olabilir.  
 

Kurtuluşu almış olan çocuklara öğretirken, zor bir durumda öğüt isteyecekleri zamanlar olacaktır. Belli 
bir dersin günlük yaşamlarına nasıl uygulanacağı konusunda açıklamaya ihtiyaçları olabilir; kendilerini 
Kutsal Kitap‟a göre ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri bir durumda bulabilirler; onlarla dua etmeniz 
için bir zorluğu paylaşmak isteyebilirler, özellikle sahip oldukları tek imanlı destek sizseniz.  
 

Bu sebeplerden dolayı çocukların sizin onlarla konuşmaya hazır olduğunuzu bilmesi önemlidir. Hem de 
sizinle konuşmak istediklerinde ne zaman nereye gideceklerini bilmeleri de önemlidir. Son olarak, 
kurtuluşu almamış olan (arayan) çocukların, size gelmekle Rab İsa‟ya gelmeyi birbirine 
karıştırmamaları son derece temeldir.  
 

Her halükarda müjdeye karşılık vermeleri için çocuklara çağrıda bulunurken, onlarla konuşmaya hazır 
olduğunuzu dile getirmeyin ki, çocuklar Mesih‟e sizin aracılığınız olmadan gelemeyecekleri ya da 
sadece sizinle konuşmak için beklerlerse kurtulacakları izlenimini edinmesinler.  
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Kurtuluşu almamış çocuklar için bir örnek  
“Rab İsa için yaşamayı gerçekten istiyor, ama bunu nasıl  yapabileceğinizi bilmiyor musunuz? Size 
bunu Kutsal Kitap‟tan açıklayayım. Gelin ve beni görün; toplantı bittiğinde burada ön tarafta oturuyor 
olacağım. Unutmayın ki, sizin günahlarınızı ben kaldıramam; bunu sadece Rab İsa yapabilir. Ancak 
İsa‟ya nasıl gelebileceğinizi daha iyi anlamanıza yardım etmek beni sevindirir. Yanıma gelin; isterseniz 
oturup bunun hakkında konuşabiliriz.” 
 
Kurtuluşu almış çocuklar için bir örnek  
“Eğer Rab İsa‟yı Kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz ve bana bunu daha önce anlatmadıysanız, lütfen 
bana haber verin. Toplantı bittikten sonra ben piyanonun yanında (belirlediğiniz herhangi bir yerde) 
olacağım. Sizin de Rab İsa‟yı, Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak kabul edip etmediğinizi bilmek isterim, 
öyle ki sizin için dua edebileyim ya da size yardım edebileyim.” 
 
Ezberlenecek ayetler 

Her ders için çocuklara öğretilecek bir Kutsal Kitap ayeti önerilir. Dersleri beş haftalık bir seri halinde 
veriyorsanız, çok iyi öğreteceğiniz iki ya da üç ayet seçmeniz tavsiye edilir ki çocuklar bunları sonradan 
hatırlayabilsinler. Beşini birden öğretmeye kalkarsanız çocuklar hiçbirini iyi öğrenemeyebilirler.  
 
Ek yardımlar 

Sol ve sağ kenarlar boyunca konuyla ilgili ek bilgi ve dersinize ilgiyi nasıl arttıracağınız hakkında 
kullanımları isteğe bağlı fikirler, ek yardım olarak verilmiştir.  
 
Bu fikirler, farklı öğrenme tarzlarına yer vermek üzere tasarlanmıştır. Etkili öğrenme için bazı 
çocukların görmeye ya da yazmaya ihtiyacı vardır, bazılarının duyması ve konuşması gerekir, 
bazılarıysa dokunup ellemelidir ve bazıları da etkin katılıma gereksinim duyarlar. 
 
Zamanınız yettiği sürece bu fikirleri grubunuzda kullanabilirsiniz.  
 
Tekrar soruları 

Her ders için tekrar soruları verilmiştir. Tekrarlama zamanının düzenli bir biçimde uygulanması, 
öğrettiklerinizi pekiştirmek için ideal bir fırsat olabilir; bu arada çocuklar da iyi zaman geçirmeye 
devam ederler. Zaman zaman öğrendikleri konular arasında yanlış anlamalar ve boşluklar 
keşfedeceksiniz; bunları bu sorular aracılığıyla düzeltebilirsiniz.  
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Genel bakış 
 
 
 
 

 

Ders 

 

Temel gerçek 

 

Uygulama 

Ezberlenecek 

ayet 

Sevilen oğul Yusuf  
 

Yaratılış 29:18-20, 
25-28, 31 
Yaratılış 30:1-24 
Yaratılış 35:16-18 
Yaratılış 37:1-8 
 

Kıskançlıktan sakının. 
 

Kurtulmamış olanlar: Sizi günahtan 
ancak Mesih kurtarabilir, O‟na 
iman edin. 

 

“Bunun için, Oğul sizi 
özgür kılarsa, gerçekten 
özgür olursunuz.” 
 

Yuhanna 8:36 

Kardeşlerince satılan 
Yusuf  
 

Yaratılış 37:9-35 
Yaratılış 42:21-22 
 

Tanrı‟nın bütün 
çocukları zor 
zamanlardan geçer. 

Kurtulmuş olanlar: Denemelerin 
iyiliğiniz için olduğunu ve her 
durumda Tanrı‟nın sizinle 
olacağını anlayın. 

“Tanrı sığınağımız ve 
gücümüzdür, sıkıntıda hep 
yardıma hazırdır.” 
 

Mezmurlar 46:1 

Tutsak Yusuf  
 

Yaratılış 39-40 
 

Tanrı çocuklarının 
O‟nun için yaşamasına 
yardım eder – nerede 
olurlarsa olsunlar. 
 

Kurtulmuş olanlar: O‟nun 
yardımını isteyin ve Filipililer 
4:13‟teki gerçeği kanıtlayın. 

“Beni güçlendirenin 
aracılığıyla her şeyi 
yapabilirim.” 
 

Filipililer 4:13 

Yusuf‟a ödül  
 

Yaratılış 41:1-57 
Yaratılış 42:6-26 

Tanrı her şeyin, 
herkesin, her yerin 
üzerinde egemenlik 
sürer. 

Kurtulmamış olanlar: Yaşamınızda 
O‟nun egemenliğine boyun 
eğin. 

 

Kurtulmuş olanlar: O‟nun 
büyüklüğünü düşünün ve O‟na 
tapının. 

 

“Bizim Tanrımız 
göklerdedir, ne 
isterse yapar.” 
 

Mezmurlar 115:3 

Yusuf ailesini gözetir  
 

Yaratılış 42:27–45:28 
Yaratılış 47:12 
Yaratılış 50:15-21 
  

Tanrı Sözü şunu vaat 
eder: “Tanrı, kendisini 
sevenlerle birlikte her 
durumda iyilik için 
etkindir.” (Romalılar 
8:28) 
 

Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e 
iman edip bu vaade sahip olun. 

 

Kurtulmuş olanlar: Bu harika vaade 
inanın. 

“Tanrı'nın, kendisini 
sevenlerle, amacı uyarınca 
çağrılmış olanlarla birlikte 
her durumda iyilik için 
etkin olduğunu biliriz.”  
 

Romalılar 8:28 
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Ders 1 
Sevilen oğul Yusuf  
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 29:18-20,25-28,31 
Yaratılış 30:1-24 
Yaratılış 35:16-18 
Yaratılış 37:1-8  
 
Temel gerçek 

Kıskançlıktan sakının. 
 
Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Sizi günahtan ancak Me-
sih kurtarabilir, O‟na iman edin. 

 
Ezberlenecek ayet 

“Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten 
özgür olursunuz.” Yuhanna 8:36  
 
Görsel gereçler 

 Kartlar: 1–1, 1–2, 1–3, 1–4, 1–5 ve 1–6 
Veya 
 Şekil J–1, J–2, J–3, J–4, J–5, J–6, J–7, 

J–8, J–9, J–10, J–11, J–12 ve J–13  
 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi. Sahne 1-3‟te bunun yerine bir 
iç mekân çadır sahnesi kullanılabilir. 

Ve 
 Yün 
 Temel gerçeği öğretecek bir görsel 

oluşturmak için: Beyaz bir kartı 
yaklaşık 25 cm çapında bir daire 
şeklinde kesin. Karta bir sap yapın ki 
daire bir tabela gibi tutulabilsin. Beyaz 
dairenin bir tarafına kalın kırmızı 
harflerle “kıskançlıktan” yazın. Diğer 
tarafına da “sakının” yeşille yazın.   

 Nesne ile anlatılan kısa ders için: 
Fazladan ek kartlar veya büyük bir kâğıt 
parçası veya beyaz tahta (bkz. sayfa 8) 

 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

Giriş  

Kerem ve Emel‟in sorunu.  TG 

 

Olayların Gelişimi 
1. Yakup iki kadınla evlenir 

2. Lea ve Rahel kıskançlık eder  TG 

3. Lea‟nın oğulları olur 

4. Rahel‟in bir bebeği olur, adını Yusuf 
koyar 

5. Rahel ikinci çocuğunu doğurur ve ölür 

6. Yusuf büyür  TG- 

7. Yakup Yusuf‟a bir giysi verir  

8. Kardeşleri Yusuf‟tan nefret eder 
 

Doruk Noktası 

Yusuf rüyasını anlatır 
 

Sonuç  

Kardeşlerin gözü dönmüştür  TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Yusuf 

 8 

 
 
 
 

Her bir gerçeği göstermek için 
basit kartlar hazırlayabilirsiniz 
(aşağıdaki gibi) veya büyük bir 
kâğıt parçası üzerine veya 
beyaz tahtaya yazabilirsiniz. 

 
 

                
 
 
 

                
 
 
 
 
    Tanrı sizi 
      seviyor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesne ile anlatılan kısa ders 

Tanrı’nın yapamayacağı beş şey 
Bizim Tanrımız insanı hayrete düşürür. Tanrı göğü, yeri ve içindeki 
her şeyi gücüyle yarattı. Ama Tanrı‟nın yapamayacağı bazı şeyler 
olduğunu biliyor muydunuz? 
 

Tanrı yalan söyleyemez (Titus 1:2) 
Yalan söylemek günahtır ve Kutsal Kitap Tanrı‟nın hiçbir 
günahı olmadığını söyler (1.Petrus 2:22). O kusursuz biçim-
de iyidir ve her zaman gerçeği konuşur. Bizler Tanrı gibi 
değiliz, değil mi? Tanrı der ki, “herkes günah işledi” (Ro-
malılar 3:23). Tanrı‟nın kurallarını çiğneyen şeyler yaparak, 
düşünerek ya da söyleyerek günah işlersiniz. Yalan söyledi-
ğinizde, kötü bir şey yaptığınızda veya anne babanızın, öğ-
retmeninizin sözünü dinlemediğinizde Tanrı‟ya karşı günah 
işlemiş olursunuz.  

 

Tanrı cennette günaha izin veremez (Vahiy 21:27) 
Tanrı‟nın bulunduğu yerde günah olamaz. Tanrı oraya tek 
bir günahın bile girmesine izin verseydi, cennet sevinç dolu 
bir yer olmazdı. 

 

Tanrı sizi sevmeden duramaz (1. Yuhanna 4:10) 
Kutsal Kitap Tanrı‟nın sizi çok sevdiğini ve bir gün göksel 
evinde O‟nunla yaşamanızı istediğini söyler. Hiç kimse cen-
nete gitmeyi hak etmez, ancak Tanrı sizi çok sevdiğinden 
günahlarınızın bağışlanması için bir yol sağladı. 

 

Tanrı günahın cezasız kalmasına izin veremez (Romalılar 6:23) 
Tanrı günahınıza karşılık hak ettiğiniz cezanın, karanlık bir 
yerde sonsuza dek O‟ndan ayrılmak olduğunu söyler. Ancak 
Tanrı sizi o kadar seviyor ki size ait olan cezayı üstlenmek 
üzere kusursuz Oğlu Rab İsa‟yı gönderdi. Üç gün sonra 
Tanrı O‟nu ölümden diriltti. İsa şimdi cennette yaşıyor ve 
sizi günahtan kurtarmak istiyor.  
Ancak Tanrı‟nın yapamayacağı bir şey daha var.  

 

Oğlu’nu Kurtarıcınız olarak kabul etmezseniz, Tanrı günahınızı 
bağışlayamaz (Yuhanna 3:16-18) 

Tanrı Kutsal Kitap‟ta, Rab İsa Mesih‟e iman ederseniz son-
suz yaşama kavuşacağınızı vaat eder (Yuhanna 3:36). Ve 
Tanrı yalan söyleyemez! İsa‟nın sizin yerinize öldüğüne 
inanırsanız ve günahınızı bağışlamasını isterseniz sizi 
bağışlayacaktır. Böylece bir gün cennette sonsuza dek 
sürecek yaşama kavuşacaksınız! Bugünkü dersimizde bunun 
hakkında daha çok konuşacağız.  

Yalanlar 

Günah 
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Ders 

“Hep aynı şey oluyor,” diye düşündü Kerem. “İşte yine bir sürü 
arkadaşıyla gidiyor. Herkes onunla birlikte oynamak istiyor.” 
Kerem‟in birkaç arkadaşı vardı ama herkes Tarık‟ın arkadaşıydı. 
“Anne, birkaç yeni kıyafetim daha olamaz mı? Alev‟in yeni bir 
eşofmanı var (bir tane daha!). Haksızlık bu!” 
“Ah Emel, bunu bana kaç kere söyledin,” diye cevapladı annesi. 
“Biliyorsun, o kadar çok şey alamayız. Zaten senin kıyafetlerin de 
çok güzel.” 
“Ama Alev‟inkiler kadar güzel değil; onunkiler modaya çok uygun 
şeyler,” deyip surat astı Emel.  
Kerem‟in bir sorunu vardı. Emel‟in de bir sorunu vardı. Neydi bu?  
Çocukların cevap vermesine izin verin.  

Kıskanıyorlardı. Kıskançlık başka birinin sahip olduğu şeyi iste-
mekle başladı. Kerem ne istiyordu? Emel ne istiyordu? Siz hiç onlar 
gibi hissettiniz mi? Öyle yaparsanız, başkasının bir şeyine göz dik-
miş olursunuz. Tanrı‟nın buyruklarından biri, “Göz dikmeyeceksin” 
(Mısır‟dan Çıkış 20:17) der. Önce başka birinin sahip olduğu şeyi 
istersiniz, sonra o kişiyi kıskanmaya başlarsınız. Bu da Tanrı‟ya 
itaatsizlik etmektir. Çok yanlıştır. O nedenle (temel gerçek görselini 
yukarı kaldırın) kıskançlıktan sakının. Belki de sizin yaşamınızda ya 
da ailenizde kıskançlık var. Bugün kıskançlığın çok görüldüğü bir 
Kutsal Kitap ailesini “ziyaret” edeceğiz.  
 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Yakup’u (J-1), Lea’yı (J-2) ve 
Rahel’i (J-3)  yerleştirin.  

Kutsal Kitabımız‟ın Yaratılış bölümünde adı geçen Yakup‟un, iki 
karısı vardı.  
“Atalar” dersi verildiyse burada daha az açıklama yapmanız yeterli 
olacaktır. 

İki karısı olmasını o planlamamıştı. Yakup Rahel‟i sevdi ve onunla 
evlenmek istedi. Rahel‟in babası yedi yıl çalışmanın karşılığı olarak 
onunla evlenebileceği konusunda Yakup‟a söz verdi. Yakup yedi yıl 
çalıştıktan sonra Rahel‟in babası, Yakup‟u aldattı ve onu büyük kızı 
Lea ile evlendirdi. Yakup Lea‟yı sevmiyordu. Hâlâ Rahel‟i 
seviyordu ve eş olarak onu istiyordu. Kızın babası, Yakup‟a yedi yıl 
daha çalışırsa Rahel‟i de alabileceğini söyledi. O ülkenin ve o 
zamanın yasaları bizimkilerden farklıydı ve pek çok erkeğin birden 
fazla karısı vardı. O yüzden Yakup Rahel‟le de evlendi. Yapılacak 
en iyi şey bu değildi ve sonradan pek çok sıkıntıya sebep olacaktı.  
Yakup Rahel‟i sevip, Lea‟yı sevmediği için Lea kardeşini 
kıskanıyordu. Sık sık Yakup‟un kendisiyle daha çok ilgilenmesini 
sağlamaya çalışıyordu. Yakup karısı olması için Lea‟yı seçmemişti. 
Seçtiği ve sevdiği kişi Rahel‟di. Lea‟nın kıskanmasına o kadar da 
şaşmamalı. Ancak bir gün Lea‟yı çok mutlu edecek bir şey oldu; bir 
oğlan çocuğu doğurdu. Bu, Yakup‟un ilk oğluydu.  

 
Kardeşler arasındaki 
kıskançlık durumunu 
gösteren bir durumu 
iki çocuğa kısaca tiyatro 
yaptırabilirsiniz. Okul 
öncesi çocuklar öfkeli 
suratlar yapabilirler.  

 
 
 
 
 
 
TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 1-1 
 

 
 
Kutsal Kitabınız’ı açık 
şekilde yukarı kaldırın. 
Okul öncesi çocuklara 
sizinle birlikte “Yaratılış”  
dedirtin.  
 
Daha önce  “Atalar” 
dersini öğrettiyseniz, 
çocuklardan belirli olayları 
hatırlamalarını isteyebilirsiniz.  
 
Okul öncesi çocuklarla 
yediye kadar sayın.  
 
 
Okul öncesi çocuklar bebeği 
kollarında uyutuyormuş gibi 
sallayabilirler.  
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Yakup’un çocuklarının 
adlarını sayarken, her 
birinin adının anlamını 
metinde açıklandığı gibi 
söyleyebilirsiniz. Fazladan 
zaman kaldığında 
yapabileceğiniz bir etkinlik 
de, sınıfınızdaki çocukların 
adlarını önceden öğrenip 
her birine üzerinde adı ve 
adının anlamı yazılı 
kartlardan vermek olabilir.  

 
Kart 1-2 
 

 
 

 TG 

 
Yapılacak kısa bir tartışma, 
çocukların zorluk çektiği 
bazı alanları açığa çıkaracak 
ve uygulamalarınızın onların 
durumuyla daha ilgili hale 
gelmesini sağlayacaktır. Okul 
öncesi çocuklarla, yeni doğan  
bir bebeği ya da istediği hediyeyi 
alan bir kardeşi kıskanmak 
konusunu tartışabilirsiniz.  
 

Sınıfınızda daha büyük 
çocuklar olmadıkça 
Yakup’un bazı çocuklarının 
cariyelerinden olduğunu 
açıklamaya çalışmamak 
en iyisi olacaktır. O kültürde 
yaygın olsa da bu uygulama 
Tanrı tarafından hiçbir zaman 
onaylanmamıştır.  

 
Kart 1-3 
 

 

“Artık kocam beni sevecek,” dedi. Oğlunun adını Ruben koydu. 
Ruben, “bak, bir oğlan!” demekti. 
Bebeği (J-4) yerleştirin. 

Bir süre sonra Lea‟nın başka bir oğlu oldu, sonra bir tane daha oldu. 
Adları Şimon ve Levi‟ydi. 
Bebeğin (J-4) yerine oğlanları (J-5) koyun. 

Rahel kıskandı. Kutsal Kitap der ki, “Rahel… ablasını kıskanmaya 
başladı” (Yaratılış 30:1). Rahel‟in hâlâ çocuğu olmamıştı ve o 
sırada Lea‟nın dört oğlu vardı. Dördüncü oğlunun adı Yahuda‟ydı.  

Sahne 2 
Çocukları (J-6) yerleştirin. 

Başka bir oğul doğurduğu her defasında Lea, Yakup‟un onu Rahel-
den daha çok seveceğine emindi. Ancak öyle olmadı ve Lea kıskandı.  

Rahel, Lea‟nın sahip olduğu çocukları görmeye dayanamıyordu. 
Evet, Yakup onu seviyordu, ancak Lea‟yı o kadar kıskanıyordu ki 
şöyle dedi: “Bana çocuk ver, yoksa öleceğim!” Bu iki kıskanç 
kızkardeş arasında sürekli tartışmalar, kavgalar çıkıyordu ve 
dolaplar çevriliyordu. Durum gittikçe daha da kötüleşti. Kıskançlık 
olunca işte böyle olur. Genellikle her şey gizli bir düşünceyle 
başlar. Tanrı‟dan başka hiç kimse, daha akıllı olduğu için 
kardeşinizi kıskandığınızı bilmez. Arkadaşınızın oyuncağını 
kıskanmanız bir sır olabilir. Ancak Tanrı‟ya itaatsizlik etmekten 
sakının (temel gerçek görselini yukarı kaldırın). Tanrı Kutsal Kitap‟ta 
kıskançlığın günah olduğunu ve karışıklığa yol açtığını söyler 
(Yakup 3:16).  

Şöyle olur (konuşurken bir çocuğu bağlamak için yün ipi kullanın): 
Kıskançlık yüreğinizde başlar; sık sık kıskançlık dolu düşüncelere 
kapılırsınız. Sonra daha güzel oyuncakları veya giysileri olan 
kişiyle bozuşursunuz. Kızgınsınızdır. Küçük kötü oyunlar 
planlarsınız. İşler daha da kötüleşir. Hatta o kişiden nefret edersiniz. 
Her şey kıskançlıkla başlamıştır. Bütün bu yanlış şeylere tutsak 
olursunuz ve bundan bir türlü kurtulamazsınız.  
Çocuğun kendisini kurtaramayacağını gösterin ve bir süre daha onu bağlı 
tutun. 

Kıskançlık ne korkunç bir şeydir. Tanrı‟nın, ondan sakınalım diye 
bizi uyarmasına hiç şaşmamalı. Kıskançlık aynı sıkıntı ve üzüntüyü 
Yakup‟un evine de getirdi.  

Ancak mutlu zamanları da vardı. Lea ne zaman bir oğul doğursa 
seviniyordu. Oğullarından birinin adı “mutlu” anlamına gelen Aşer-
di. Bütün bu çocuklara sahip olunca Yakup da muhakkak çok mutlu 
olmuştur. On oğlu ve bir kızı vardı, ancak hiçbiri Rahel‟den değildi.  

En sonunda bu büyük mutluluğa o da kavuştu. Kutsal Kitap 
Tanrı‟nın Rahel‟i hatırladığını ve dualarına cevap verdiğini söyler. 
Tanrı ona bir oğul verdi.  
Rahel’in bebeğini (J-4) yerleştirin.  
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“Onun adını Yusuf koyacağım” dedi. “Biliyorum, Tanrı bana bir 
oğul daha verecek.” 

Küçük bebek Yusuf, Rahel ve Yakup‟a büyük sevinç getirdi. Her 
nedense Yakup, bu oğlu için diğerlerinin hepsinden daha çok 
seviniyordu. Akılsızlık edip Yusuf‟a daha çok ilgi gösterdi. Bunun 
sebebi Rahel‟i çok sevmesiydi ve onun doğurduğu oğlun özel 
olmasıydı. Kardeşlerinin nasıl hissetmiş olabileceğini tahmin edin? 
Evet, kıskanıyorlardı.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

Rahel bir oğlan daha doğurduğunda Yusuf sadece altı yaşındaydı. 
Tanrı‟nın ona bir oğul daha vereceğini söylemekte haklıydı. Ancak 
bu bebeğin doğumu çok büyük bir üzüntüyü de beraberinde getirdi. 
Bebek doğduktan hemen sonra Rahel öldü. Yakup yeni bebeğin 
adını Benyamin koydu. Bu onun on ikinci ve sonuncu oğluydu. 
 

Sahne 3 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. On iki oğlu (J-7, J-8, J-9, J-10 ve 
J-11)  yerleştirin.  

Ne büyük bir aile! On iki oğul! Böyle bir ailenin üyesi olmak ister 
miydiniz? Bu çok özel bir aileydi. Tanrı‟nın İbrahim‟e vaat ettiği 
ulusun başlangıcıydı. Onlara İsrail‟in çocukları deniyordu. Sonraları 
onların torunları ve torunlarının torunlarına Yahudi dendi. Günü-
müzde, dünyanın her yerinde Yahudiler yaşamaktadır. Pek çoğu 
Tanrı‟nın İbrahim‟e vaat ettiği topraklarda, İsrail ülkesinde yaşa-
maktadır. İsrail, Tanrı‟nın Yakup‟a verdiği yeni isimdi (Yaratılış 
35:9-13). 

İsrail, Yakup ve ailesinin yaşadığı ülkedir. Yıllar geçti ve Yusuf hep 
kardeşlerinin kıskançlığıyla büyüdü. Ancak o farklıydı. Yusuf‟un 
kıskanç olduğunu hiçbir yerde okumuyoruz. Eminim, „keşke annem 
yaşasaydı‟ diye sık sık düşünmüştür. Belki de annesi hayatta olan 
kardeşlerini kıskanmak için ayartılmıştır. Ancak Tanrı, Yusuf‟un 
Tanrısı‟ydı. Yusuf O‟nu sevdi ve O‟na itaat etti. Bizlerin de kıs-
kançlıktan ve her tür günahtan kurtulmamızın tek yolu budur. Siz 
kendi kendinizi kurtaramazsınız (bağlı haldeki çocuğun kurtulamadığını 
gösterin). Ancak tek bir kişi sizin için bunu yapabilir. Tanrı‟nın bi-
ricik oğlu, İsa Mesih! O sizi özgür kılmak için çarmıhta öldü. Ben 
bu ipi kesebilirim (ipi kesip çocuğu serbest bırakın) ancak sizi sadece 
İsa Mesih günahtan kurtarabilir. Tanrı Kutsal Kitap‟ta der ki, “Bu-
nun için, Oğul (Rab İsa Mesih) sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür 
olursunuz” (Yuhanna 8:36). Eğer gerçekten özgür olmak istiyorsa-
nız sizin yerinize bunu yapması için Rab İsa‟ya iman edin, O‟na 
bugün iman edin. O zaman çevrenizdeki diğer kişiler bunu yapmasa 
da Tanrı‟yı sevmek ve O‟na itaat etmek için özgür olacaksınız.  

Belki de, “Evet, özgür olmak istiyorum, artık günaha tutsak olmak 
istemiyorum. Ama hâlâ nasıl özgür kılınacağımı anlamıyorum,” 
diye düşünüyorsunuz. Size seve seve Kutsal Kitap‟tan daha fazla 
açıklama yapabilirim. Program bittiğinde yerlerinizde kalın, o 
zaman benimle konuşmak istediğinizi anlayacağım.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kart 1-4 

 

 
 

Günümüz haritasında 
İsrail’i gösterin. 

 
 
 
 
 
 
 
TG- 
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Bazıları Yusuf’u 
ispiyonculukla suçlasa da, 
ağabeylerinin Şekem’deki 
olayda görülen aceleci 
tavırlarını 
Yakup’a bildirmekte 
haklı olabilir (Yaratılış 34).  

 

 
 

Kart 1-5 
 

Çocuklardan bazılarına 
bu sahneyi tiyatro 
yaptırabilirsiniz. İkisi 
Yakup ve Yusuf olabilirler, 
birkaç tanesi de kıskanç 
ağabeyleri oynayabilir. 
Parlak renkli bir kaftan ya 
da onun yerini tutabilecek 
bir giysi kullanın. Kumaşa 
dokunabilirlerse hikâye 
çocuklara daha gerçek 
gelecektir. Okul öncesi 
çocukların hepsi “Yusuf’un 
giysisini” denemek isteyecektir. 
Okul öncesi çocuklara “giysi” 
sembolünü gösterin. 

 
 
 
Kart 1-6 
 

 
 

Birkaç çocuğa bu konuşmayı 
ve ağabeylerin Yusuf’un 
rüyasına verdiği tepkiyi 
oynatın.  
 
 
Yusuf’un giysisi bazen 
 “çok renkli çizgili bir cüppe” 
olarak tasvir edilse de, F. B. 
Meyer bu giysiyi bileklere 
kadar uzanan, etek ucunda 
ve uzun kol kenarlarında 
renkli işlemeli şeritler 
bulunan beyaz keten 
bir tunik olarak tarif eder.  

 

 TG- 

Tanrı sizi değiştirebilir, bunu Yusuf için yaptı. Sizi Tanrı‟nın nasıl 
özgür kılabileceğini ve Yusuf gibi değiştirebileceğini bilmeniz çok 
önemlidir.  

On yedi yaşına geldiğinde Yusuf ağabeyleriyle birlikte çobanlık 
yapıyordu. Bazı günler ağabeyleri çok yanlış şeyler yaparlardı ve 
Yusuf babasına bunları anlatırdı. Bu ağabeylerini çok kızdırırdı.  

Yakup, Yusuf‟un en sevdiği oğlu olduğunu göstermeye devam etti. 
Ailelerde diğerlerinden daha çok sevilen bir gözdenin olması 
sorunlara yol açar ve bu ailede de öyle oldu. Özellikle de Yakup 
Yusuf‟a güzel bir armağan verince… 
 

Sahne 4 
Yusuf’un (J-10) yerine Yusuf’u (J-12) koyun. Yakup’u (J-1) yerleştirin.  

Bu armağan parlak renkli özel bir giysiydi; giyen kişinin herkesten 
üstün şekilde onurlandırıldığını gösteren türden bir giysi. Eminim 
ağabeyleri kendi aralarında homurdanıp Yusuf‟a kızgın sözler 
söylemişlerdir. Kutsal Kitap Yusuf‟tan nefret ettiklerini söyler. 
Kıskançlık onları gerçekten tutsak etmişti. Tanrı‟yı hoşnut 
etmediklerini hiç de önemsemiyor gibi görünüyorlardı.  

Bir gün Yusuf ailesine çok önemli bir şey söyleyecekti. Hepsi 
dinlemek için bir araya toplandı.  

“Bir düş gördüm,” dedi, “tuhaf bir rüya. Hepimiz bir tarlada 
çalışıyorduk, buğday demetlerini bağlıyorduk. Benim demetim 
kalktı ve dikildi. Ama sizin bütün demetleriniz benimkinin etrafında 
durup önünde eğildiler.” 
Yakup’u (J-1) çıkarın. Buğday demetlerini (J-13) yerleştirin.  

“Başımıza yönetici kesileceksin ha!” diye haykırmış olmalılar 
tiksintiyle. 

“Senin önünde mi eğileceğiz?” 

“Asla!” 

Yusuf‟tan her zamankinden daha çok nefret ettiler ve ona bir isim 
taktılar: “Rüyacı”. 

O sıralarda Kutsal Kitap henüz yazılmamıştı, onun için Tanrı bazen 
sözlerini rüyalarda iletirdi. Yusuf‟un rüyası aracılığıyla Tanrı Yu-
suf‟a bir şey söylüyordu ama ağabeyleri bunu işitmek istemediler. 
Kıskançlık onları öylesine bağlamıştı ki, Tanrı‟dan gelen sözleri 
dinlemek istemiyorlardı.  

Kıskançlık bunu sizin yaşamınızda da yapabilir. Sizi öyle bir ele 
geçirir ki, Tanrı Sözü‟nü duymak bile istemezsiniz. Günahtan nasıl 
kurtulacağınızı duymak istemezsiniz. Bundan sakınmalısınız. 
Dikkat edin, tehlikedesiniz! Sizi tutsak eden günah ve yanlış şeyler 
Tanrı‟dan sizi sonsuza dek ayırır. Özgür kılınmaya ihtiyacınız 
vardır. “Bunun için, Oğul (Tanrı Oğlu) sizi özgür kılarsa, gerçekten 
özgür olursunuz” (Yuhanna 8:36). 
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Özgür olabilmek için şimdi O‟na iman etmek istemez misiniz? O‟na 
günahın ve yanlışların sizi tutsak ettiğini söyleyin. Sizi kurtarmak 
uğruna öldüğü için O‟na teşekkür edin ve ondan sizi şimdi 
kurtarmasını isteyin. 

Yusuf‟un kardeşleri gibi kıskançlığınıza devam etmekten sakının. 
Bir dahaki derste işler düzeldi mi yoksa daha kötüye mi gitti öğre-
neceğiz. 
Çocukların, yüreklerinde Tanrı Sözü’ne karşılık verebilecekleri birkaç 
dakikalık sessiz zaman ayırın.  
 

Tekrar soruları 

1. Lea ve Rahel birbirlerini neden kıskanıyordu? (Yakup 
Lea‟yı değil, Rahel‟i seviyordu; Lea‟nın çocukları vardı, 
Rahel‟in ise hiç yoktu.) 

2. Kıskançlık genellikle yüreğinizde nasıl başlar? (Gizli bir 
düşünceyle.) 

3. Kıskançlık nelere yol açabilir? (Çekişmeye.) 

4. Yakup‟un kaç tane oğlu vardı? (On iki.) 

5. Yakup, en sevdiği oğlun Yusuf olduğunu nasıl gösterdi? 
(Ona parlak renkli bir giysi verdi.) 

6. Kıskançlıktan nasıl özgür olabilirsiniz? (“Bunun için, Oğul 
sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.” - Yuhanna 
8:36) 

7. İsa Mesih sizi niçin özgür kılabilir? (Çünkü O sizi özgür 
kılmak için çarmıhta öldü.) 

8. Neden kendi kendinizi kurtaramazsınız? (Sizi günahtan 
ancak İsa Mesih kurtarabilir.) 

9. Kardeşleri Yusuf‟a hangi adı taktılar? (Rüyacı.) 

10. Yusuf‟un düşü neydi? (Yusuf ve kardeşleri buğday 
demetlerini bağlıyorlardı. Yusuf‟un demeti dikildi ve 
kardeşlerinin demetleri Yusuf‟unkinin önünde eğildi.) 

11. Yusuf‟un küçük kardeşinin adı neydi? (Benyamin.) 
 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. Yusuf‟un babasının ve annesinin adları neydi? (Yakup ve 
Rahel.) 

2. Yusuf‟un babası ona hangi özel armağanı verdi? (Özel bir 
giysi, ceket.) 

3. Yusuf‟un kardeşleri Yusuf ve yeni giysisi hakkında nasıl 
hissediyorlardı? (Kıskanıyorlardı.) 

4. Bizi günahtan tek özgür kılabilecek olan kimdir? (İsa.) 

Hareket serbestîsi için 
diz hizasında ve lekeleri  
gizlemek için renkli olan 
çoban giysisinden farklıydı. 
Yusuf’un giysisi kralların 
giydiği cinstendi (bkz. 
2. Samuel 13:18). Yakup ilk 
oğulluk hakkına sahip 
oğlun itibarını Yusuf’a 
vererek onu kardeşlerinden 
ayrı bir yere koyuyordu 
(“Joseph, Chosen of God”; 
Good News Publishers; 1962). 
 
Tekrar oyunu 

 
Yusuf’la maceralar 
 
12 x A6 kartları aşağıdaki 
gibi etiketleyin.  
 

 “ezber ayetini söyleyin”                      
(3 kart) 

 “500 bonus puan”                       
(4 kart) 

 “kıskanç kardeşler,                           
sıranı kaybettin” (3 kart) 

 “Yusuf’un giysisi, joker                     
sıra”  (1 kart) 

 “Yusuf’un ilk düşü, joker                 
sıra” (1 kart) 

 

Oyunu oynamak için 
sınıfı ikiye ayırın. 
Takımlara sırayla 
soruları sorun.  
 

Bir çocuk yanlış cevap 
verirse, oyun diğer 
takımla devam eder.  
 

Bir çocuk doğru cevap 
verirse, takımı 1000 puan 
kazanır ve bir kart çekmeye 
hak kazanır. O zaman takımı 
kartta yazan şeyi yapar. 
“Ezber ayeti söyleyin” çıkarsa, 
çocuğun takımı ayeti  
söyler. “Sıranı kaybettin” 
çıkarsa, diğer takım arka 
arkaya iki kez oynama 
hakkı elde eder; “joker sıra” 
çıkarsa, çocuğun takımı bir 
soru daha cevaplar ve daha 
çok puan kazanıp kart çekme 
fırsatı yakalar. 
 

Bütün sorular soruluncaya 
kadar devam edin. En çok 
puanı alan takım kazanır. 
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Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 
Yusuf’un giysisi 
 

Yusuf’un giysisini dört 
parçalı bir yapboz 
haline getirin.  
 

Yapbozun parçalarını 
yere yayın veya yapışkan 
kâğıtlarla bez panoya 
yerleştirin. 
 

Bir çocuk bir soruyu 
cevapladığında yapbozun 
parçalarından birini 
yerleştirebilir. Dört 
sorunun hepsi doğru 
olarak cevaplandığında 
giysi tamamlanacaktır. 
 

İlgi ve zaman elverdikçe 
tekrarlayın.  

Devam eden etkinlik 

Programınıza bir on beş dakika daha ekleyerek çocuklara “Yusuf-
un giysisi” yaptırabilirsiniz. Ekteki kalıbı kullanarak mukavvadan 
birkaç giysi yapın. Her bir çocuk bir kalıbın üzerinden gidip 
kenarlarını kessin ve yalnızca kollarını süslesin. Giysileri katılıma 
özendirici araç olarak kullanın. Çocuklar katıldıkları her hafta bir 
şeridi boyayabilirler. Giysi tamamlandığında eve götürebilirler.  
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Ders 2 
Kardeşleri tarafından satılan Yusuf  
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 37:9-35 
Yaratılış 42:21-22  
 
Temel gerçek 

Tanrı‟nın bütün çocukları zor zamanlardan geçer. 
 
Uygulama  

Kurtulmuş olanlar: Denemelerin iyiliğiniz için 
olduğunu ve her durumda Tanrı‟nın 
sizinle olacağını anlayın. 

 
Ezberlenecek ayet 

“Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, Sıkıntıda 
hep yardıma hazırdır.” Mezmurlar 46:1  
 
Görsel gereçler 

 Kartlar: 2–1, 2–2, 2–3, 2–4, 2–5 ve 2–6 
Veya 
 Şekil J–1, J–7, J–8, J–9, J–11, J–12, 

J–15, J–16, J–17, J–18, J–19, J–20, J–21, 
J–22 ve J–23 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 
sahnesi. Sahne 1 ve 2‟de bunun yerine 
iç mekân çadır sahnesi kullanılabilir. 

Ve  
 Altından yapılmış bir şey (örn. Bir 

yüzük veya broş)  
 Temel gerçeği bir kart üzerine yazıp bez 

panoya iliştirin veya temel gerçeği 
öğretirken gösterin.  

 Nesne ile anlatılan kısa ders için: Ek 
kartlar veya büyük bir yaprak kâğıt veya 
beyaz tahta (bkz. sayfa 16) 

 
 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

Giriş  
Takı yapmak için altın nasıl hazırlanır?  
 

Olayların Gelişimi 
1. Yusuf ikinci düşünü anlatır  

2. Kardeşleri Yusuf‟tan daha çok nefret 
ederler  TG+ 

3. Yakup Yusuf‟u kardeşlerine bakmaya 
gönderir 

4. Yusuf Şekem‟e gider  TG+ 

5. Onları Dotan‟da bulur  

6. Kardeşleri onun geldiğini görürler ve bir 
düzen kurarlar  

7. Yusuf‟u bir kuyuya atarlar  TG+ 
 

Doruk Noktası 

Onu tüccarlara satarlar  TG+ 
 

Sonuç  
Yusuf‟un giysisini Yakup‟a götürürler 
 TG-, TG+ 
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Müjde’yi anlatırken basit bir 
çizim için aşağıdaki şemaları 
kullanın.  
 
Adım 1: Bir çarmıh oluşturmak 
için iki çizgi ve altındaki 
yeryüzünü temsilen bir 
çizgi çizin.  
 
Adım 2: Çarmıhın sağına 
yarım daire çizerek mezarı 
ekleyin. Yarım dairenin içine 
yatık konumda bir 6 sayısı 
çizin ve bununla açılan ve 
yuvarlanan taşı gösterin.  
 
Adım 3: Mezarın üstüne 
bir bulut çizin. 

 

 

Nesne ile anlatılan kısa ders 

Sizin ve benim için Müjde 

Bir kâğıda ya da beyaz tahtaya bir çarmıh çizin. 

İsa neden çarmıhta öldü?  

Çocukların cevap vermesine izin verin.  

Bir günahkâr olduğunuzu biliyor muydunuz? Kutsal Kitap der ki, 
“hepsi günah işledi” (Romalılar 3:23). Kardeşinizi ittiğinizde, 
birisine kötü bir şaka yaptığınızda veya ödevinizi yapma konusunda 
anne babanıza yalan söylediğinizde, günah işlemiş olursunuz. 
Günahın cezası vardır. Kutsal Kitap der ki, “günahın ücreti 
ölümdür” (Romalılar 6:23). Bazılarınız küçük bir iş yaptığınızda 
biraz harçlık alırsınız. Kazandığınız para sizin ücretinizdir. Aynı 
şekilde günahınızın ücretini de kazandınız ve bu ücret ölümdür 
(yani cehennemde Tanrı‟dan sonsuza dek ayrı kalmak). Ancak sizi 
yaratan Tanrı sizi seviyor! Sizin günahınızın bedelini ödemek için, 
Oğul Tanrı olan Rab İsa‟yı gönderecek kadar çok sevdi. İsa sizin 
yerinize öldü! 

İsa öldükten sonra gömüldü. Üç gün sonra yaşama geri döndü.  

Mezarı çizin. 

Kutsal Kitap der ki, “O'na (İsa‟ya) inanan herkesin günahları O'nun 
adıyla bağışlanır” (Elçilerin İşleri 10:43). Günahınızı ödemek için 
ölen ve sonra dirilen İsa‟ya inandığınızda Tanrı sizin günahlarınızı 
bağışlar. Bir gün cennete gidebilirsiniz; İsa şu anda oradadır! Ancak 
bir gün özel bir nedenle yeryüzüne geri gelecek.  

Bulutu çizin. 

İsa kendisine inananları sonsuza dek O‟nunla birlikte olmak üzere 
cennete götürmek için dünyaya geri gelecek. Siz Kurtarıcınız olarak 
İsa‟ya iman ettiniz mi? 
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Ders  

Altından yapılmış bir şeyi, bir yüzük veya broşu havaya kaldırın.  

Altın çok değerlidir. Altının nereden geldiğini bana söyleyebilir 
misiniz? Evet, genellikle yerin altından çıkartılır ve ilk çıktığında 
buna benzer hiçbir yanı yoktur. İçinde altın olmayan ne varsa 
çıkarmak için çok yüksek ısıdan geçmek zorundadır, ancak ondan 
sonra saf altın kalır. Bu işlemden sonra yüzük veya başka bir şey 
yapılmaya hazırdır. Bir bakıma Yusuf da altın gibidir. Şimdi beni 
dinlerken bunun ne demek olduğunu düşünmeye çalışın. Yusuf 
nasıl oluyor da altına benziyor? Kutsal Kitap dersinin sonuna 
geldiğimizde ne düşündüğünüzü size soracağım.  
 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân veya çadır sahnesi. Yusuf’u (J-12), 
kardeşlerini (J-7, J-8, J-9 ve J-11) ve Yakup’u (J-1) yerleştirin.  

“Bir rüya daha gördüm,” diye duyurdu Yusuf bir gün. 

Kardeşleri buna çok fazla sevinmediler ama yine de dinlediler. 
Babası Yakup da dinledi.  

“Rüyamda güneşin, ayın ve on bir yıldızın önümde eğildiğini 
gördüm,” dedi Yusuf. 

“Ben, annen (Lea‟yı kastediyordu), kardeşlerin gelip önünde yere 
mi eğileceğiz yani?” diye sordu Yakup hayretler içinde.  

Kardeşleri öfkeliydiler, kıskanmışlardı ve gözleri dönmüştü. Acaba 
bu küçük kardeşlerinin aklında şimdi ne vardı? Ona “rüyacı” adını 
taktılar. Ondan nasıl da nefret ediyorlardı. Bu rüyalarda Tanrı bir 
şey söylemeye çalışıyordu ama kardeşler bununla ilgilenmiyordu. 
Tanrı‟nın söylediklerini duyacak durumda değildiler. Yusuf‟u da 
dinlemek istemiyorlardı ve bunu ona açık açık gösterdiler.  

Aralarında Tanrı‟ya güvenen Yusuf‟tu, ancak en büyük zorluğu 
çeken de oydu. Kardeşleri ona kötü davranıyordu, ondan nefret 
ediyorlardı ve bunu ona açıkça göstermişlerdi. Tanrı‟nın 
çocuklarına genelde böyle olur. Kutsal Kitap‟taki mezmurların 
çoğunu yazan Kral Davut sık sık, Tanrı‟yı sevmeyenler daha az 
sorun yaşarken kendisi için yaşamın ne kadar zor olduğunu 
Tanrı‟ya söylerdi. Rab İsa, kendisini izleyenlerin sıkıntı çekeceğini 
söyledi (Yuhanna 16:33). Kurtarıcıları olarak İsa Mesih‟e iman 
eden Tanrı çocuklarının hepsi –her zaman değil elbette– sıkıntı 
çeker. Belki de ailenizdeki veya sınıfınızdaki tek Hıristiyan sizsiniz 
ve bu sizin için çok zor. Belki hiç düzelmeyen bir hastalığınız var. 
Hiç, “Benim yaşadıklarım herkesinkinden daha zor” ya da 
“Haksızlık bu, ben Hıristiyan‟ım,” diye düşündünüz mü? Bunun 
zaman zaman bütün Tanrı çocuklarının başına geldiğini unutmayın. 
Benim de sorunlarım var, tabii ki Yusuf‟un da sıkıntıları vardı. 

Kardeşlerinin alaylarını dinlemek çok zor oldu. Eminim, kardeşleri  
koyunlara bakmak için evden uzağa gittiklerinde çok sevinmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 2-1 
 

 
 
Okul öncesi çocuklar 
Yusuf’un rüyasını tiyatro 
yapmaktan zevk 
alacaklardır. Bir çocuğun 
etrafında daire oluştursunlar 
(Yusuf’un etrafındaki güneş, 
ay ve yıldız gibi) ve ona 
eğilsinler. Sırayla her biri 
Yusuf olsun. “Güneş, ay ve 
yıldız” sembollerini gösterin. 
 

 
 
 
 
TG+ 

 
 
 
 
Üzerinde temel gerçek 
yazılı olan kartı gösterin: 
“Tanrı’nın bütün çocukları 
zor zamanlardan geçer”. 
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Bu sahne için kart yok.  
 

 
 

Yakup’un oğulları Şekem’de 
başlarını ciddi bir derde 
sokmuşlardı (Yaratılış 34). 
Yakup, başları tekrar derde 
girmiştir ya da intikam 
kurbanı olmuşlardır diye 
korkmuş olabilir.  

 
 
 
 
 
 
Bu sahne için kart yok.  
 

 
 

 TG+ 

 

Çocuklar Hevron’u 
(Yusuf’un memleketi) 
ve Şekem’i harita üzerinde 
bulsunlar. Yusuf’un yürümek 
zorunda olduğu mesafeyi 
gösterin. Öğrettiğiniz şeyi 
görürlerse çocuklar daha iyi 
hatırlarlar. Okul öncesi 
çocuklar Yakup’un sürülerini 
Şekem’e gütmekten 
hoşlanacaklardır.  
 

Yusuf’un kardeşlerini 
aramak okul öncesi 
çocukların hoşuna 
gidecektir. Dersten 
önce Yusuf’un 
kardeşlerini temsil 
eden bir veya birkaç  
görseli saklayın ve 
okul öncesi çocuklara  
buldurun.  
 

Haritada Dotan’ı 
gösterin. 

 

Bütün şekilleri çıkarın. 

 

Sahne 2  
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân veya çadır sahnesi. Yakup’u (J-1) ve 
Yusuf’u (J-12)  yerleştirin.  

Kardeşler ayrıldıktan bir süre sonra Yakup, diğer adıyla İsrail, 
onları merak etmeye başladı.  

“Buraya gel, Yusuf” dedi bir gün. “Seni kardeşlerinin yanına 
göndermek istiyorum. Onlar Şekem‟de koyun ve keçi sürülerini 
güdüyorlar.” 

Yusuf  “Hazırım” diye yanıtladı, yani “gitmeye razıyım” demek 
istiyordu.  

“Git kardeşlerine ve sürüye bak. Her şey yolunda mı değil mi, bana 
haber getir,” dedi babası.  

Yusuf kardeşlerinin ondan nefret ettiğini biliyordu ama yine de 
babasına gönül rızasıyla itaat etti.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 3 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Yusuf’u (J-15) yerleştirin.  

Evden Şekem‟e 80 kilometrelik uzun bir yolculuk yaptı. 80  
kilometre yürüdü… ve üstelik kardeşlerini görmeyi de özlemle 
beklemiyordu. Evet, zordu ama Yusuf yine de yaptı, çünkü doğrusu 
buydu. Bazen siz Hıristiyan çocuklar doğru olanı yaptığınız için 
sıkıntı çekersiniz.  

Size Suzan‟dan söz edeyim. Suzan, okula yeni gelen Nazan adlı kızı 
oyunlarının dışında bırakamayacağına karar verdi. Teneffüsteyken 
gelip oynaması için onu çağırdı. Diğer kızlar bunu görünce, 
“Nazan‟ı istiyorsan, bizimle oynayamazsın,” dediler. Suzan için zor 
oldu. Doğru olanı yaptığı için başına bu gelmişti. Tanrı, 
çocuklarının rahat yaşayacaklarını vaat etmedi. Yusuf kardeşleriyle 
görüşmenin zor olacağını biliyordu. Ama neredeydiler? Yusuf 
Şekem‟e varmadan önce yaklaşık iki gün yürümüştü. Adamlar da 
koyunlar da görünürlerde yoktu. 

“Ne arıyorsun?” diye sordu bir yabancı. 

“Kardeşlerimi arıyorum,” diye yanıtladı Yusuf. “Biliyorsanız nere-
de olduklarını lütfen söyleyin?” 

“İleriye gittiler,” dedi adam. “Dotan‟a gideceklerini duydum.” 

Dotan 24 kilometre uzaktaydı, fakat Yusuf bunu öğrendiğine sevin-
di ve onları bulmak üzere yola koyuldu.  

Onlarla arasında hâlâ uzun bir mesafe varken kardeşleri Yusuf‟u 
gördüler.  
Yusuf’u (J-15) çıkarın. 
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Sahne 4 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Kuyuyu (J-18), kardeşleri (J-16 
ve J-17) ve koyunları (J-19)  yerleştirin.  

“Bak,” dediler, “işte rüyacı geliyor!” Kardeşler Yusuf yanlarına 
gelince ne yapacaklarını tasarladılar.  

“Şu boş kuyuyu görüyor musunuz?” dedi bir tanesi, “onu öldürüp 
cesedini kuyunun içine atalım. „Yabanıl bir hayvan yedi,‟ deriz. 
Bakalım o zaman düşleri ne olacak!” 

Ancak en büyük ağabeyleri Ruben böyle korkunç bir şey 
yapmalarından hoşlanmadı. “Çocuğa karşı günah işlemeyin, onu 
öldürmeyelim,” dedi Ruben. “Onu şu ıssız yerdeki kuyuya atın ama 
kendisine dokunmayın.” 

Ruben geri gelip Yusuf‟u kuyudan çıkarmayı ve eve geri yollamayı 
planlıyordu. Elbette bunu, öbür kardeşler uzaklaştıktan sonra 
yapacaktı. Ruben, hepsi kendisinden küçük olmasına rağmen 
kardeşlerinden korkuyor olmalıydı. Yapılacak en doğru şey o olsa 
da tek başınıza olduğunuzda yanlışa işaret etmek kolay değildir. 
Ruben başka bir şey söylemedi.  
Kardeşlerin (J-16 ve J-17) yerine Şekil J-7, J-8 ve J-9’u koyun. Yusuf’u (J-15) 
yerleştirin.  

Yusuf yanlarına varınca, onu yakalayıp özel giysisini omuzlarından 
aldılar. 
Yusuf’u (J-15) çıkarın. 

Yusuf kötü bir şeyler planlamış olduklarını görebiliyordu. Onlarla 
konuşmaya çalıştı ama onu dinlemediler. Onu hemen kuyuya attılar.  
Kardeşlerin (J-7, J-8 ve J-9) yerine Şekil J-16’yı koyun. 

Her şey o kadar çabuk oldu ki, Yusuf ne olup bittiğini bile 
anlayamadı. Her nedense Ruben kardeşlerinin yanından ayrıldı. 
Yusuf‟un başına kim bilir daha neler gelecekti. Kardeşleri 
acımasızca davrandı ve Tanrı buna izin verdi. Başımıza zor 
durumlar geldiğinde Tanrı‟nın bunlara çok iyi bir sebeple izin 
verdiğinden emin olabiliriz. Bazen Tanrı kendisine güvenmemizi 
öğretmek için zorluklara izin verir. Nasıl ısı altını saflaştırıyorsa, 
zor zamanlar da bizim imanımızı saf ve güçlü yapar. Semiha‟ya da 
böyle olmuştu. Babasının neden onları terk edip gittiğini 
anlayamıyordu. Semiha Rab İsa‟yı Kurtarıcısı olarak kabul etmişti, 
Tanrı‟nın çocuğuydu. O zor aylar boyunca çok ağladı ve sık sık 
Tanrı‟ya ne kadar üzgün ve incinmiş olduğunu söyledi. Aslında, 
Tanrı‟yla şimdi, yaşam kolayken konuştuğundan çok daha fazla 
konuşuyordu. Tanrı onun gerçek sığınağı ve gücüydü. Tanrı ona 
daha gerçek geliyordu. Hem de annesine yardım etmek için küçük 
şeyler yapmayı öğrendi. Tanrı Semiha‟nın geçirdiği zor zamandan 
ortaya iyi şeyler çıkardı ve bunu Yusuf için de yapacaktı. Fakat 
derin çukurun dibinden yukarı bakarken bunu hatırlamak hiç de 
kolay değildi. 
 

 
Kart 2-2 

 

 
 

Bu aslında bazen 
tahıl ve su depolamak 
için kullanılan kuru bir 
sarnıçtı. Üst tarafı dar, 
alt tarafı geniş şişe 
biçimindeydi. Zaman 
zaman böyle sarnıçlar 
mahkûmları geçici olarak 
tutmak için kullanılırdı.  
 

 
 
 
 
 
 

Kart 2-3 
 
 

 
 

TG+ 

 
 
 
 
 
 
Bu öğretiş ve uygulama 
1. Petrus 1:7’ye 
dayanmaktadır.  
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Kardeşleri sonradan 
Yusuf’un yaşamını  
bağışlamaları için nasıl 
yalvardığını anlatmışlardır 
(Yaratılış 42:21).  
 

Bunlar Arabistan’daki 
Midyan’dan gelen İsmailli 
tüccarlardı. Dotan, 
kuzey-güney istikametindeki 
ana kervan yoluydu. 
Çocukların koklaması  
için sınıfa birkaç çeşit 
baharat getirebilirsiniz. 
Bununla, çocuklar ve okul 
öncesi çocuklar dersi daha 
iyi hatırlayacaklardır.  

 
Kart 2-4 
 

 
 

 
 

Kart 2-5 
 

Bazı çocuklar, kardeşlerin 
düzen kurup Yusuf’u 
sattıkları bu sahneyi 
tiyatro yapmaktan 
hoşlanacaklardır.  
 

Okul öncesi çocuklar için 
20 gümüş para getirin 
ve onlara saydırın.  

 
 TG+ 

 
Elçilerin İşleri 7:9’da 
İstefan, ataların 
(Yusuf’un kardeşleri)  
Yusuf’u kıskanıp Mısır’a 
sattıklarını, ancak 
Tanrı’nın Yusuf’la 
olduğuna tanıklık etti. 

 
 
 
 

Sahne 5 
Yusuf kuyudan çıkmasına yardım etmeleri için yalvarırken kardeş-
ler bunu hiç umursamadılar. Yusuf‟u kuyunun dibinden bağırırken 
hayal edebiliyorum. “Beni burada bırakmayın… Yahuda, çıkar be-
ni… Şimon, bunu bana neden yapıyorsun?... Levi, yardım et!” 
Ancak hiç kimse onu dinlemedi; kardeşler öğle yemeklerini yemeye 
oturdular! 
Bence Yusuf‟a yaptıklarıyla ilgili şakalar yapıp gülecek kadar 
kötüydüler. Yemek yerlerken yanlarına doğru develer üzerinde 
gelen bir grup tüccar gördüler. Yahuda‟nın aklına aniden bir fikir 
geldi. Bu fikri kardeşleriyle paylaştı. 
 

Sahne 6 
Develeri (J-20) yerleştirin. 

“Kardeşimizi öldürür, suçumuzu gizlersek ne kazanırız?” diye sor-
du. Anlaşılan Yahuda, Ruben‟in önerisini uygulamak istemiyordu. 
Hâlâ Yusuf‟un öleceğini planlıyorlardı. “Hadi,” dedi diğerlerine, 
“onu şu kervandaki tüccarlara satalım. Onu öldürmektense satmak 
daha iyi olur. Nihayetinde o bizim kardeşimizdir. Ondan biraz para 
bile kazanabiliriz.” (Son cümledeki sonuç 26. ayetten çıkarılmıştır, 
“ne kazanırız…”) Yahuda herhalde bu parlak fikrine kıkır kıkır 
gülmüştür. Diğer kardeşler de onunla hemfikir oldular. 
Develerin (J-20) yerine tüccarları (J-22 ve J-23) koyun. Yusuf’u (J-21) 
yerleştirin.  

Yusuf‟u kuyudan çekip satılığa çıkardılar. Fiyat konusunda pazarlık 
etmiş olmalılar. “Yirmi gümüş. Ancak bu kadar veririm,” dedi 
tüccar. Yahuda ve diğerleri kabul ettiler, Yusuf o kadara… yirmi 
gümüşe satıldı. 
Yusuf’u (J-21) çıkarın. Tüccarların (J-22 ve J-23) yerine develeri (J-20) 
koyun. 

Deve kervanı Yusuf‟u da yanına alarak yoluna devam etti. 
Kardeşleri Yusuf‟u bir daha göreceklerini hiç zannetmiyorlardı.  
Kuyu (J-18) hariç bütün şekilleri çıkarın. 

Yusuf tanımadığı adamlar tarafından yabancı bir ülkeye götürüldü. 
Başına gelenler çok zalimceydi, haksızlıktı. Ailede Tanrı‟yı hoşnut 
etmek için yaşayan da oydu, sıkıntı çeken de. Hatırlayın Rab İsa, 
kendisini izleyenlerin sıkıntı çekeceğini söyledi. Kutsal Kitap‟ta bu 
yabancı memlekete giden Yusuf hakkında harika sözler vardır. 
Şöyle yazar: “Ama Tanrı onunlaydı” (Elçilerin İşleri 7:9). Bu her 
şeyi farklı kılıyordu. Rab İsa sizin Kurtarıcınız ise, siz de Tanrı‟nın 
ne olursa olsun yanınızda olduğundan emin olabilirsiniz. Ezber 
ayetimizden bunu öğrenebiliriz. Birlikte söyleyelim mi? “Tanrı 
sığınağımız ve gücümüzdür, Sıkıntıda hep yardıma hazırdır” 
(Mezmurlar 46:1). 
Evde büyük sorunlar yaşadığınızda, hasta olduğunuzda, arkadaşla-
rınız size sırt çevirdiğinde Tanrı hep sizinle birliktedir. Bunları 
aşmanıza yardım edecektir.  
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Belki kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz, ama yalnız değilsiniz. 
Babasından ve ülkesinden ayrı olan Yusuf da kendisini çok yalnız 
hissetmiş olmalıydı, ancak Göksel Babası‟ndan ayrı değildi.  
 

Sahne 7 
Ruben’i (J-8) yerleştirin. 

Ruben yüreğinde Yusuf‟a karşı biraz da olsa şefkat duyuyordu. 
Planlamış olduğu gibi, Yusuf‟u çıkarmak için kuyunun başına geldi. 
Karanlık kuyunun dibine bakınca Yusuf‟u orada göremedi. Belki çok 
karanlık diye göremediğini düşünüp “Yusuf” diye seslenmiş olabilir. 
Cevap yok! O zaman Ruben Yusuf‟un orada olmadığını anladı! 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Telaşla öbür kardeşlerini bulmaya gitti. “Gitmiş!” diye haykırdı. 
“Kuyunun içinde değil. Onu nerede bulacağım?” 
Kutsal Kitap Yusuf‟un ortadan kayboluşunu Ruben‟e nasıl açıkla-
dıklarını söylemez. En büyük oğul olduğundan Ruben babasının 
onu sorumlu tutacağından emindi. “Babama ne söyleyeceğim şimdi 
ben?” diye sormuş olmalı. 
Beraberce ne yapacaklarına karar verdiler. Bir teke kesip kanını Yu-
suf‟un giysisine bulaştırdılar. Giysiyi Yusuf‟un babasına götürdüler.  
“Bunu bulduk,” diye yalan söylediler. “Bak, bakalım, oğlunun mu, 
değil mi?” 
Yakup giysiyi tanıdı. “Evet, bu oğlumun giysisi,” dedi. “Onu yaba-
nıl bir hayvan yemiş olmalı. Yusuf'u parçalamış olsa gerek.” 
Yakup‟un acısını görmek çok üzücüydü. Söylenen sözlerin hiçbiri 
onu teselli edemezdi (elbette, oğulları ona gerçeği söylemeyi hiç 
düşünmüyorlardı). “Ölünceye kadar oğlum için yas tutup 
üzüleceğim,” dedi Yakup. Günler boyunca ağladı. 
Görüyorsunuz ya, kıskançlık kardeşlere neler yaptırdı? 
Çocukların cevap vermesine izin verin.  

Geçen hafta neler öğrendiğimizi hatırlayın. Sakının! Bu adamlar gi-
bi, kıskançlığa tutsak olmak çok üzücüdür. Acaba siz kime 
benziyorsunuz? Bu kardeşler gibi misiniz? Tanrı hakkında işittiniz, 
Müjde‟den de haberiniz var, ancak hâlâ yaptığınız yanlışlara 
tutsaksınız. Sizi özgür kılması için Rab İsa‟ya iman etmek istemez 
misiniz? Bunu şimdi, hemen olduğunuz yerde yapabilirsiniz. Belki 
de biraz Yusuf‟a benziyorsunuz. Tanrı‟nın çocuğu olduğunuzu 
biliyorsunuz, ancak bazen bu çok zor geliyor. Unutmayın, bu gibi 
şeyler zaman zaman Tanrı‟nın bütün çocuklarının başına gelir. 
Tanrı o sorunu ya da zorluğu O‟na olan imanınızın ve güveninizin 
güçlenmesi için kullanacaktır. Her şeyden önemlisi, O sizinledir ve 
size yardım edecektir. 
Şimdi altın hakkında sorduğumuz soruya gelelim.  
Çocukların cevap vermesine izin verin. Kısa süren bir tartışmada zorlukların 
imanımızı arıttığını ve Tanrı’ya tam olarak güvenebileceğimizi çocukların 
anlamalarını sağlayın. Zorluk çeken Hıristiyan çocuklar için dua ederek dersi 
sonlandırın.  

 
 
 
 
 

Kart 2-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Görünüşe göre, Yakup  
ektiği aldatmacalı yaşamın 
ürünlerini hâlâ biçmektedir. 
Yakup babası İshak’ı 
aldatmak için teke (keçi) 
derisi kullanmıştı; ilginçtir ki, 
oğulları da giysinin üzerindeki 
keçi kanını kullandılar.  
 
 
 
 
 

 

TG- 

 

Bu ders Hıristiyan’ın  
büyümesine odaklandığı 
için kurtuluş mesajı  
kısaltılmıştır. Ders saati  
içinde başka bir yerde 
müjdelemenizi  
güçlendirebilirsiniz.  

 

TG+ 

 

Kurtulmuş çocuklar için 
öğretişi vurgulayan ve eve 
götürebilecekleri kartlardan 
hazırlayın. 
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Tekrar oyunu 

 
Yusuf’la maceralar  
 

12 x A6 kartları aşağıdaki gibi 
etiketleyin:  
 

 “Ezber ayetini söyleyin”            
(3 kart) 

 “500 bonus puan”                 
(3 kart) 

 “kıskanç kardeşler, sıranı 
kaybettin” (3 kart) 

 “kuyuya atıldın, sıranı 
kaybettin” (1 kart) 

 “Yusuf’un ikinci rüyası,          
joker sıra (1 kart) 

 “tüccarlara satıldın, sıranı”              
kaybettin” (1 kart)  

 

Oyunu nasıl oynayacağınız 
konusunda Ders 1’deki 
talimatlara bakın.  

 
 

Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 
Güneş, ay ve yıldızlar 

 

Yusuf’un rüyasındaki 
güneş, ay ve 11 yıldızdan 
bir yapboz yapın.  
 

Yapbozun parçalarını 
 yere yayın veya yapışkan 
kâğıtlarla bez panoya 
yerleştirin. Ders 1 ve 2’nin 
tekrar sorularını sorun. 
 

Bir çocuk soruyu cevapladığında 
yapbozun parçalarından birini 
yerleştirebilir. Yapboz 
tamamlandığında 11 
yıldızı sayın, bunlar  
Yusuf’un kardeşlerini,  
güneş ve ay ise anne  
babasını temsil eder.   
 

İlgi ve zaman elverdikçe 
tekrarlayın. 

 

 

 

 

 

 

Tekrar soruları 

1. Yusuf‟un ikinci rüyası neydi? (Güneş, ay ve on bir yıldız 
onun önünde eğildiler.) 

2. Yusuf neden Şekem‟e gitmek zorundaydı? (Babası 
Yusuf‟un kardeşlerinden haber almak istiyordu.) 

3. Yusuf, kendisinden nefret ettiklerini bildiği halde neden 
kardeşlerini aramaya gitti? (Babasına itaat ettiği için) 

4. Tanrı‟nın bütün çocuklarının sıkıntı çekeceğini nereden 
biliyoruz? (Tanrı, çocuklarının kolay yaşayacaklarını vaat 
etmedi.) 

5. Yusuf kardeşlerini bulduğunda, onların yaptığı ilk şey ney-
di? (Onu yakalayıp özel giysisini çıkardılar ve bir kuyuya 
attılar.) 

6. Onu kaç paraya sattılar? (20 parça gümüşe.) 

7. Çocuklarının zor zamanlardan geçmesine Tanrı neden izin 
verir? (Tanrı kendisine güvenmeyi öğrenmemiz için zorluk-
ları kullanır.) 

8. Yabancı bir ülkeye götürüldüğünde Yusuf‟u avutacak olan 
şey neydi? (Tanrı onun yanındaydı.) 

9. Yusuf‟u kuyudan çıkarmayı planlayan kardeş hangisiydi? 
(Ruben.) 

10. Yakup‟un yanına dönmeden önce kardeşleri ne yaptılar? 
(Bir teke kesip kanını Yusuf‟un özel giysisine bulaştırdılar 
ve onu Yakup‟a götürdüler.) 

11. Yakup, Yusuf‟a ne olduğunu düşündü? (Yabanıl bir 
hayvanın onu yediğini düşündü.) 

12. Yusuf hangi açılardan altın gibiydi? (Altın nasıl arıtılmak 
için ısıtılıyorsa, Tanrı da Yusuf‟u arıtmak ve ona bir şeyler 
öğretmek için zorlukları kullandı.) 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. Yusuf‟un gördüğü iki rüya ne hakkındaydı? (Tahıl 
demetleri; eğilen güneş, ay ve yıldızlar.) 

2. Yusuf‟un kardeşleri onu kuyudan çıkarınca ona ne yaptılar? 
(Onu sattılar.) 

3. Yusuf‟un babası oğluna ne olduğunu düşündü? (Öldüğünü 
düşündü.) 

4. Evinizden ya da ailenizden uzak olsanız bile Tanrı hakkında 
neyi hatırlamalısınız? (Tanrı‟nın sizin yanınızda olduğunu 
ve size yardım edeceğini.) 
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Ders 3 
Tutsak Yusuf  
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 39-40 
 
Temel gerçek 

Tanrı, çocuklarının O‟nun için yaşamasına yar-
dım eder - nerede olurlarsa olsunlar 
 
Uygulama  

Kurtulmuş olanlar: Tanrı‟dan yardım isteyin 
ve Filipililer 4:13‟teki gerçeği 
kanıtlayın.  

 
Ezberlenecek ayet 

“Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi 
yapabilirim.” Filipililer 4:13  
 
Görsel gereçler 

 Kartlar: 3–1, 3–2, 3–3, 3–4, 3–5, 3–6 ve 
4-2 

Veya 
 Şekil J–20, J–21, J–22, J–24, J–25, J–26, 

J-27, J–28, J–29, J–30, J–31 ve J–32 
 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 

sahnesi (Mısır), düz arka zemin ve 
hapishane iç mekânı.  

Ve 
 Temel gerçeği bir kâğıda yazıp bez 

panoya asın ya da temel gerçeği 
öğretirken gösterin.  

 Aşağıdaki sözcük şeritlerini uygun yere 
geldiğinizde ekleyin: “sıkıcı bir iş 
yapmak”, “günaha „hayır‟ demek” ve 
“gerçeği söylemek” 

 Dersin sonunda söz edilen ve eve götü-
rebilecekleri kartın fotokopisini çekin.  

 Nesne ile anlatılan kısa ders için: 
üzerinde “günah” yazılı bir kart ve bir 
bez parçası.  

Dersin ana hatları 

Giriş  
Develer Mısır‟a girer  
 

Olayların Gelişimi 
1. Yusuf Potifar tarafından satın alınır  

2. Potifar‟ın evinde Yusuf‟a görev verilir  
 TG+    

3. Potifar‟ın karısı Yusuf‟u ayartmaya 
çalışır 

4. Yusuf günah işlemeyi reddeder  TG+ 

5. Yusuf hapse atılır  

6. Hapishanede Yusuf‟a görev verilir  
 TG+ 

7. Saki ve Fırıncı hapse atılır 

8. Saki ve Fırıncı rüya görürler 
 

Doruk Noktası 

Yusuf rüyaları yorumlar  TG+ 

 

Sonuç  
Saki Yusuf‟u unutur 
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Ezberlenecek ayeti öğretmek  

Bu ders yalnızca kurtulmuş çocuklara yöneliktir. Ezberlenecek ayeti öğretir-
ken kurtulmamış çocuklar için aşağıdakini vurgulamak iyi olacaktır.  

Hiç yalan söylediniz mi? Evet, yalan söylemek çok kolaydır. Öf-
keye kapılmak çok kolaydır. Ancak Tanrı bu şekilde yaşamamızı 
istemez. Belki şöyle bir karar verdiniz, “Yalan söylemeyi 
bırakacağım” veya “Bugünden itibaren iyi birisi olacağım.” Ancak 
bu işe yaramaz. Yanlış yapmayı bırakmanız bir türlü mümkün 
olmaz. Olduğunuz gibi kalarak Tanrı için yaşayamazsınız. 
Kalemimin kendiliğinden yazması nasıl mümkün değilse, bu da 
mümkün değildir. İşte kalemim orada duruyor. Ona, “lütfen kalk 
yaz” veya “Bir resim çiz”, diyorum. Ama yapamıyor.  

Kutsal Kitabımız der ki, “Mesih aracılığıyla her şeyi yapmaya 
gücüm yeter”; sır budur. Ancak Rab İsa yüreğinizde ve yaşamınızda 
olduğu zaman Tanrı‟yı hoşnut edecek şekilde yaşayabilirsiniz. 
Günahlarınızı kaldırması için O‟na ihtiyacınız var. Mesih sizde 
değilse, yalan söylemekten ya da öfkeye kapılmaktan kendinizi 
alamazsınız.  

Kalemimi kaldırıp kullandığımda yazı yazabilir veya bir şey çize-
bilirim. Mesih sizi yönetmeye başladığında, Tanrı‟nın sizden 
yapmanızı istediği “her şeyi” yapabilirsiniz.  

“…beni güçlendiren Mesih…” Mesih her şeyi farklı kılar. İlk önce 
sizi kurtarır, sonra sizi güçlendirir. İyi olmaya çalışmaktan 
yorulduysanız ve gerçekten Tanrı için yaşamak istiyorsanız, 
Kurtarıcınız olarak O‟na iman edin. O zaman O‟nun gücü 
aracılığıyla imanlı bir yaşam sürebileceğinizi göreceksiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Yusuf  

 25 

Nesne ile anlatılan kısa ders 

Aktarılan günah 
Bir çocuğun boynuna üzerinde “günah” yazılı kartı asın.  

Günahın ne olduğunu kim söyleyebilir? (Düşündüğünüz, söylediği-
niz veya yaptığınız yanlış şeyler.) Çocukların işledikleri bazı günah-
lar nelerdir? 
Çocukların cevap vermesine izin verin.  

Tanrı der ki, “hepsi günah işledi” (Romalılar 3:23) ve herkes Tan-
rı‟nın günaha karşılık verdiği cezayı yani (Tanrı‟dan sonsuza dek 
ayrılmak olan) ölümü hak etti. 
Bazı çocuklar günahlarını inkâr etmeye çalışırlar. Hiç yanlış yap-
madıklarını söylerler. Ama bu doğru mudur? (Hayır.) Kutsal Kitap 
der ki, “Günah işlemedik dersek, O'nu (Tanrı‟yı) yalancı durumuna 
düşürmüş oluruz” (1. Yuhanna 1:10). Tanrı doğrudur ve “hepsi gü-
nah işledi” diyorsa gerçekten hepsi demek istiyordur. Arkadaşınızın 
günahını görüyor musunuz? O, günahının olmadığını düşünebilir, 
ama Tanrı, günahlı olduğunu söylüyor ve başka insanların da bu 
günahları gördüğüne emin olabilirsiniz!  
Bazı çocuklar günahlarını silmeye çalışırlar. 
Çocuğa bir bez parçası verin ve boynundaki işaretten günahı silmeye çalış-
masını isteyin.  

Bir şey çaldıysalar onu geri verirler. Yalan söylediyseler, gerçeği 
söylerler. Birinin duygularını incittiyseler, üzgün olduklarını 
söylerler. Bu şeyleri yapmak önemli olmakla birlikte günahınızı 
silmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur.  
Bazı çocuklarsa günahlarını örtmeye çalışırlar. 
Çocuk bez parçasıyla günah yazısını örtmeye çalışsın.  

Kiliseye gitmek, başkalarına para vermek ve yardım etmek gibi iyi 
şeyler yaparlar. Bazı çocuklar o kadar çok iyi şeyler yaparlar ki, 
hiçbir zaman yanlış yapmadıklarını düşünebilirsiniz. Arkadaşınızın 
artık günah işlediğini görmeyiz, ama hâlâ günah işlediği oluyor 
mudur sizce? 
Çocuk bez parçasını kaldırsın.  

Evet, hâlâ günah işler.  
Tanrı günahınızı kaldıracak birine ihtiyacınız olduğunu biliyordu.  
Çocuğun boynundaki kartı çıkarın.  

İsa çarmıh üzerinde kanını akıtıp öldüğünde işte tam bunu yaptı.  
Kartı kendi boynunuza geçirin.  

Sizin yaptığınız yanlışları kendisi yapmışçasına günahınızı üzerine 
aldı. Bunu sizin için ben yapamazdım, çünkü ben de günah işledim. 
Ancak Tanrı‟nın kusursuz oğlu İsa bunu yapabilirdi! İsa öldükten 
sonra gömüldü, fakat üç gün sonra ölümden dirildi. Bugün O cen-
nette yaşıyor, orada günah ya da ölüm bulunmaz.  
İsa‟dan günahınızı kaldırmasını istediniz mi? Bunu sizin için yap-
mak istiyor! 
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Kart 3-1 
 

Çocuklar Yusuf’un Dotan’dan 
Mısır’a yolculuğunun izini 
sürmekten hoşlanacaklardır.  

 

 
 

Potifar adının anlamı, 
Mısır’da tapınılan güneş 
tanrısı “Ra’ya adanmış” 
demektir. 

 
Kart 3-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaman elverirse Potifar’ın, 
Tanrı’nın Yusuf’la birlikte 
olduğuna işaret eden ne gibi 
şeyler görmüş ya da duymuş 
olabileceğini çocuklara 
sorun.  

 TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Atalar” başlıklı dersleri 
işlediyseniz, bu terfinin 

Ders  

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi (Mısır). Develeri (J-20) yerleş-
tirin. 

Bir deve kervanı Mısır ülkesinin başkentine girmektedir. Satacak 
pek çok şeyleri vardır. Kokular, baharatlar… Büyük olasılıkla takı-
lar, altın ve abanoz tahtalar… Ve en az bir tane genç köle. Köle 
olarak satılacak olan genç adam kimdi? Evet, Yusuf ikinci kez 
satılmak üzereydi. 
Yusuf’u (J-21), tüccarı (J-22) ve Potifar’ı (J-24) yerleştirin. 

Yusuf, Mısır ülkesinde önemli bir adam olan Potifar tarafından sa-
tın alındı. Potifar kralın “muhafız birliği komutanı” denilen görev-
lisiydi (Yaratılış 39:1). Potifar Yusuf‟u hemen işe koştu! 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 2 
Düz panoyu kullanın (arka zemin yok). Yusuf’u (J-25) ve Potifar’ı (J-24) 
yerleştirin.  

Kutsal Kitap ne tür bir iş yaptığını anlatmıyor. Ancak herhalde zor 
bir işti ve pek de ilginç değildi. Yeni bir köle, daha deneyimli köle-
lerin yapmak istemediği şeyleri yapmak zorundaydı. O halde sizce 
Yusuf ne yaptı? Suratını mı astı? Mızmızlandı mı? Şikâyet mi etti? 
“Neden burada olmak zorundayım? Ah benim şu katı yürekli zalim 
kardeşlerim! Babamın evinde olsaydım, bu berbat işi yapmak zo-
runda olmayacaktım. Zamanımı boşa harcayacağım şimdi. Doğru 
veya yanlış yapılması umurumda değil. Şu Potifar denen adam, 
benim için hiçbir şey ifade etmiyor.” 
Hayır, Yusuf bu şekilde davranmadı.  
Evden uzak olsa da, işi zor olsa da Tanrı Yusuf‟un O‟nun için ya-
şamasına yardım etti. Yusuf Rab‟bin onunla olduğunu bilerek işini 
iyi yaptı. Yalnızca Potifar için çalışmıyordu; işini Rab için yapıyor-
du. İşini bu kadar iyi yaptığı için Potifar kısa zamanda ona daha 
önemli işler verdi, çünkü Yusuf‟un öteki kölelerden farklı olduğunu 
görmüştü. Kutsal Kitap der ki, “RAB'bin Yusuf'la birlikte olduğunu 
gördü” (Yaratılış 39:3). Tanrı o günlerden bu yana değişmedi. O hâ-
lâ çocuklarıyla birliktedir; Kurtarıcıları olarak İsa Mesih‟e iman et-
miş olanlar O‟nun çocuklarıdır. O‟nun çocuğuysanız O sizinle bir-
liktedir ve nerede olursanız olun kendisi için yaşamanıza yardım 
edecektir. Belki de evde yaptığınız işlerin sıkıcı olduğunu düşünü-
yorsunuz. Okul ödeviniz çok sıkıcı veya zor mu geliyor? Tanrı o işi, 
O‟nu hoşnut etmek için yapmanızı ister. Çöpü boşaltmanız ge-
rektiğini O size hatırlatır, odanızı gönül rızasıyla toplamanıza yar-
dım eder. O‟nun yardımıyla okul ödevlerinizi en iyi şekilde yapa-
bilirsiniz. Eğer O‟nun çocuğuysanız O yardım etmeye söz veriyor. 
Nasıl Yusuf‟u yüz üstü bırakmadıysa sizi de bırakmayacaktır.  
Yusuf efendisini böylesine memnun ettiği için Potifar, Yusuf‟u ken-
disinden sonra ikinci adam konumuna yükseltti. Yusuf işini yürekten  
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yaptığı için Potifar evinin bütün sorumluluğunu ona verdi. Yusuf, 
Potifar‟ın yanında çalışanların hepsinin başındaydı. Elbette, Yusuf-
un maaşında bir zam olmadı, çünkü kölelere maaş verilmezdi! Kut-
sal Kitap, Tanrı‟nın Yusuf sayesinde Potifar'ın evini kutsadığını ve 
(Potifar‟ın) evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldığını 
yazar (Yaratılış 39:3). Potifar için her şey iyi gidiyordu. Yusuf‟a o 
kadar çok sorumluluk vermişti ki Kutsal Kitap, Potifar‟ın nelere 
sahip olduğunu bile bilmediğini söyler. Her şeyi Yusuf‟a emanet 
etti (Yaratılış 39:6). Potifar‟ın tek bildiği yemek zamanı geldiğinde 
bol yiyecekleri olduğuydu. 
Potifar’ı (J-24) çıkarın. Potifar’ın karısını (J-26) yerleştirin.  

Yusuf hoş görünümlü, yakışıklı bir genç adamdı. Potifar‟ın karısı 
bunu fark etti. Yusuf işini yaparken günlerce onu seyretti. Şöyle 
düşünmüş olabilir: “Yusuf‟un işinden çok bana ilgi göstermesini 
istiyorum. Beni sevmesini istiyorum.” Bu düşündüklerini Yusuf‟a 
da söyledi.  

Ancak Yusuf “Hayır!” dedi. Bunun yanlış olacağını biliyordu ve bu 
düşüncesini ona söyledi. “Bak,” dedi, “kocan bana güveniyor. Sahip 
olduklarının hesabını bile tutmuyor. Ben her şeyin sorumlusuyum. 
Ondan karısını almak gibi böylesine yanlış bir şeyi nasıl yaparım ve 
bu büyük günahı Tanrı‟ya karşı nasıl işlerim?” 
Yusuf’un (J-25) ve Potifar’ın karısının (J-26) yerine Şekil J-27’yi koyun. 

Ama kadın onu sıkboğaz etmeye devam etti; Yusuf da ona ilgi 
göstermeme konusunda ısrarlıydı. Sonra bir gün kadın evde 
yalnızken, Yusuf işini yapmak için oraya gitmek zorunda kaldı. 
Kadın Yusuf‟a iyice yakınlaşıp onu giysisinden yakaladı ve onunla 
yatmasını istedi. Yusuf giysisinden sıyrılıp evden kaçtı. 

Tanrı için yaşamak günaha “hayır” demektir; Yusuf‟un yapması ge-
rektiği gibi. Belki sizin sokakta bir çete var ve sizi dükkândan bir 
şey çalmaya zorluyorlar (uyuşturucu almak ya da başka uygun bir örnek 
kullanın). Bazen Yusuf‟un Potifar‟ın karısıyla yapmayı reddettiği o 
günahı gösteren televizyon programları ya da videolar vardır. Tanrı 
böyle şeyleri seyretmenizi istemez. Kapatmanıza ya da odadan 
çıkmanıza yardım edecektir. Kutsal Kitap Rab İsa‟nın denenenlere 
yardım edebileceğini söyler (İbraniler 2:18). Eğer Tanrı-nın 
çocuğuysanız Tanrı‟ya gelin ve yanlış şeye “hayır” demek için 
O‟nun yardımını isteyin. Bunu yaparsanız, yardıma ihtiyaç 
duyduğunuzda “lütuf bulacaksınız” (İbraniler 4:16). Tanrı sizden 
yanadır, O‟nun için yaşamanıza yardım edecektir. İşte bu yüzden 
Yusuf, Potifar‟ın karısına “hayır” diyebildi. Kadın tabii ki öfkeden 
kudurmuş bir haldeydi. 
Yusuf’un ve Potifar’ın karısının (J-27) yerine Potifar’ın karısını (J-28) koyun.  

İşte elinde Yusuf‟un giysisiyle duruyordu. Yusuf onun öfke dolu 
düşüncelerini hayal bile edemezdi. Bir kölenin onu bu şekilde gör-
mezden gelmesini düşünmek! Eh, o da öcünü alacaktı; bağırmaya 
başladı! Orada çalışanlardan bazıları hemen kadının olduğu yere 
koştular. 

Tanrı’nın İbrahim’in 
ailesini bereket kaynağı 
yapma hakkında verdiği vaadini  
nasıl tuttuğunu vurgulayan iyi bir  
örnek olduğunu belirtebilirsiniz. 
 

 
 

Kart 3-3 
Gençlerimize cinsel paklık 
konusunda Tanrı’nın 
ölçütlerinin öğretilmesi 
gerekir. Bununla birlikte, 
ders verdiğiniz çocukların 
olgunluk seviyesine karşı  
çok duyarlı olun. Daha küçük 
çocuklar için Potifar’ın karısının 
hareketlerini, “onunla yatmasını 
istedi” veya “kocasının yerine 
onunla birlikte olmak istedi”  
diyerek açıklayın.  
 

Kart 3-4 
 

 
 

Yorumcular Yusuf’un,  
Potifar’ın evinde çalışarak 
on yılını geçirdiğini tahmin 
etmektedirler. Potifar’ın karısı 
onu rahatsız etmeye başladığında 
ne kadar zamandır orada olduğu 
belirsizdir, ancak bu denemelere 
yıllarca katlanmış olabilir.  
 

TG+ 

 
Ders verdiğiniz yaşa 
uygun örnekler kullanmaya  
dikkat edin.  
 

Okul öncesi çocuklar için 
“hayır” sembolünü gösterin.  
 

Kart 3-5 
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Kart 3-6 
 

 
 

Yusuf kaldığı hapishaneden 
zindan olarak bahseder 
(Yaratılış 40:15). Büyük 
olasılıkla kısmen yerin 
altında olan, boğucu bir 
yerdi. Tutuklular genellikle 
boyunlarından ve ayaklarından 
zincire vurulurdu. Mezmur 
105:18, Yusuf’un boynuna 
demir halka geçirildiğini yazar.  

 

 TG+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yusuf‟un giysisini tutarak “Bakın şuna,” diye bağırdı. “Kocam bu 
genç köleyi bizi rezil etmek için getirdi. Yanıma geldi, benimle 
yatmak istedi. Ben de bağırdım. Bağırdığımı duyunca giysisini 
yanımda bırakıp dışarı kaçtı.” 
Potifar’ı (J-24) yerleştirin.  

Kocası gelinceye dek giysiyi bir kenara koydu. Ona da aynı yalanı 
söyleyip Yusuf‟un giysisini tekrar gösterdi.  

Potifar‟ın karısı kötü bir kadındı. Kocasından başka bir adamdan 
sevgi istiyordu. Hem de bencil ve gururluydu; istediğini almaya 
kararlıydı. Alamayınca da çok korkunç bir yalan söyledi.  

Karısının söylediği yalan Potifar‟a gerçek gibi geldi. Bu yalan Yu-
suf‟a kızması için yeterli bir sebepti. O kadar kızdı ki, Yusuf‟u hap-
se attırdı. Öyle iyi bir köleyi kaybetmek herhalde Potifar için zor 
olmuştur. Ancak, karısını ayartacak bu adamdan kurtulmuştu ve ona 
gerçeği anlatacak hiç kimse de yoktu. Muhtemelen Yusuf ona 
gerçeği an-latmaya çalışmıştır, ancak Potifar doğal olarak kölesine 
inanmadan önce muhakkak karısına inanacaktı. Öylece, Yusuf 
hapse atıldı; Potifar da herhalde onu unutmaya çalıştı. 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 3 
İsteğe bağlı arka zemin: Hapishanenin içi ya da hapishane penceresi olan düz 
bir pano (J-30). Yusuf’u (J-29) yerleştirin.  

Herhalde işler bundan daha kötü olamaz gibi gelmiştir Yusuf‟a. 
Hapishaneler genellikle karanlık, nemli ve pis kokulu yerlerdi. Ama 
orada bile Tanrı Yusuf‟la birlikteydi. Orada bile Tanrı Yusuf‟un 
O‟nun için yaşamasına yardım etti. Yusuf şikâyet edip yakınmadı. 
Oturup kendisine acımadı. Zindancıbaşı onu fark etti ve ona iyi 
davrandı, ona biraz iş verdi. O korkunç yerde Tanrı için 
yaşadığınızı hayal edin. Evet, Rab İsa‟ya aitseniz bunu yapmak 
mümkündür. Kutsal Kitap‟taki şu harika sözleri dinleyin: “Beni 
güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.” (Filipililer 4:13) 

Bulunduğunuz yerde doğru olanı yapmak size neredeyse imkânsız 
mı görünüyor? Belki sizin için ne kadar zor olduğunu hiç kimse bil-
miyor; ancak Tanrı biliyor. Eğer O‟nun çocuğuysanız, O sizinle bir-
liktedir ve size yardım edecektir. O‟na her şeyi anlatın ve yardımını 
isteyin. Belki benimle konuşmak ve beraber dua etmek istiyorsu-
nuz. Rab‟be ait olmanın harika yanlarından biri, sorunumuzu başka 
bir imanlıyla paylaşabilmemizdir. Konuşmak isterseniz toplantı bit-
tiğinde yerinizde kalın, ben yanınıza geleceğim. Ancak Tanrı‟nın 
çocuğuysanız, O‟nun için yaşamanıza ve çok zor olsa bile doğru 
olanı yapmanıza yardım edecektir. Zindancıbaşı Yusuf‟a iyilik gös-
termiş ve onu diğer mahkûmların başına atamış olsa da, Yusuf için 
yaşam zordu. İşlemediği bir suç için hapisteydi.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
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Sahne 4 
Sakiyi (J-31) ve fırıncıyı (J-32) yerleştirin. 

Bir gün Yusuf, iki yeni tutukludan sorumlu olarak atandı. Onları 
Yusuf‟la kim tanıştırdı tahmin edin? 
Potifar’ı (J-24) yerleştirin.  

Potifar! Onu unutmamıştı. Yusuf‟a hâlâ güvenilebileceğini anladı. 
(“Muhafız birliği komutanı”; Yaratılış 40:4; 39:1 ayetlerinden) 
Potifar’ı (J-24) çıkarın. 

Yusuf bunların Mısır kralının yanında çalışan adamlar olduklarını 
öğrendi. Mısır krallarına firavun denirdi. Kutsal Kitap, firavunun bu 
adamlara kızdığını yazar ama onu kızdıracak ne yaptıklarını 
söylemez.  

Bir tanesi firavunun fırıncıbaşıydı. Firavunun sahip olduğu gibi 
büyük bir sarayda kralın sofrasına konacak lezzetli şeyleri pişiren 
pek çok kişi vardır. Bu yeni tutuklu, bütün fırın işlerinin başındaki 
adamdı. 

Diğeri firavunun baş sakisiydi. Krala şarabı veya içmek istediği ne 
varsa sunan adamdı. Kralın sofrasında hizmet eden başkaları da 
vardı ama bu adam en sorumlu kişiydi. Kendisi baş sakiydi.  

Kutsal Kitap Yusuf‟un bu adamlara hizmet ettiğini söyler. Yani 
onlara yemeklerini getirmiş veya onlar için başka işleri yapmış 
olabilir. Bir süre orada kaldıktan sonra Yusuf bir sabah onların çok 
üzgün ve düşünceli olduklarını gördü.  

“Niçin suratınız asık bugün?” diye sordu Yusuf.  

“Gördüğümüz bazı düşlerden dolayı üzgünüz,” diye yanıtladılar.  

Sizce bu, Yusuf‟a bir şey hatırlatmış olabilir mi?  
Cevap vermelerine fırsat verin. 

Yusuf bir anda geçip giden yılları düşünmüştü herhalde. Gördüğü o 
tuhaf rüyaların üzerinden on yıldan fazla geçmişti. O andaki işlerin 
durumuna bakılırsa bu düşlerin gerçek olmasının hiçbir yolu yoktur.  

“Düşlerimizin anlamını bize söyleyecek hiç kimse yok burada,” 
dedi tutuklular. Düşlerini yorumlamak için sık sık büyücülerin 
çağrıldığını biliyorlardı (Yaratılış 41:8). Çok çaresiz 
hissediyorlardı, çünkü bulundukları yerde büyücü yoktu ve 
düşlerinin önemli olduğunu düşünüyorlardı. 

Yusuf‟un cevabı onları şaşırttı. “Düşün anlamı Tanrı'ya özgü değil 
mi?” dedi. “Lütfen düşünüzü bana anlatın.” 

Önce saki anlattı. “Düşümde önümde bir asma gördüm. Üç çubuğu 
vardı,” dedi. “Tomurcuklar açar açmaz çiçeklendi, salkım salkım 
üzüm verdi. Firavunun kâsesi elimdeydi. Üzümleri alıp firavunun 
kâsesine sıktım. Sonra kâseyi ona verdim.” 
 

Kart 4-2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Okul öncesi çocuklar  
için fırıncıyı (bisküvi) 
ve sakiyi (meyve suyu) 
simgeleyen nesneler gösterin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çocuklar bu konuşmayı 
tiyatro yaparak canlandırmaktan 
hoşlanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okul öncesi çocuklarla 
üçe kadar sayın.  

 
 
 
 



 Yusuf 

 30 

 
 
 
 
 
 

Çocuklar Yusuf’un sakiden 
ricasını canlandırabilirler.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TG+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yusuf ne olduğunu hemen anladı. Dediği gibi, Tanrı düşün en 
anlama geldiğini biliyordu ve anlamını ona Tanrı açıkladı. “Üç 
çubuk üç gün demektir. Üç gün içinde zindandan çıkacaksın, yine 
firavunun sarayına, eski görevine döneceksin. Geçmişte olduğu gibi 
yine ona sakilik yapacaksın,” diye açıkladı Yusuf.  

Sonra başka bir şey ekledi: “Firavunun hizmetine döndüğünde 
lütfen beni anımsa,” dedi. “Bir iyilik yap, firavuna benden söz et. 
Çıkar beni bu zindandan. Çünkü ben ülkemden zorla kaçırıldım. 
Burada da zindana atılacak bir şey yapmadım.” 

Sonunda Yusuf‟un özgür olma umudu doğmuştu; Potifar‟dan başka 
biri onu özgür kılabilecekse, bu kişi ancak Potifar‟dan daha güçlü 
olan firavun olabilirdi. İsterse Yusuf‟u özgür bırakabilirdi.   

Bu sırada fırıncı da düşünün yorumlanmasını bekliyordu. Sakinin 
düşünün anlamı öyle güzeldi ki Yusuf‟un söyleyeceklerini duymaya 
can atıyordu.  

“Benim düşüm şöyleydi,” dedi. “Başımın üstünde üç sepet beyaz 
ekmek vardı. En üstteki sepette firavun için pişirilmiş çeşitli pas-
talar vardı. Kuşlar başımın üstündeki sepetten pastaları yiyorlardı.” 

Yusuf bu düşü de anladı. “Üç sepet üç gün demektir,” dedi. “Üç 
gün içinde firavun seni ölümle cezalandıracak. Kuşlar etini yiye-
cekler.” 

Ne korkunç! Belki merak ediyorsunuz, Yusuf ona bu düşün 
anlamını niye söyledi ki, diye. Hatırlayın, düşün anlamını uyduran 
Yusuf değildi. Düşün anlamını Tanrı verdi ve hoş olmasa da Yusuf 
bunu söylemek zorundaydı. Fırıncının ne yaptığını bilmiyoruz. 
Ölmeyi hak ettiği bir şey yapmış olabilir. Zor olsa da Yusuf gerçeği 
söyledi. Tanrı için yaşamak demek doğru ve dürüst olmak demektir. 
Daha küçük olduğunuzu söylerseniz otobüse daha ucuza ya da 
bedavaya binebilecek olsanız bile, yaşınız konusunda doğru 
davranabilmeniz için Tanrı size yardım edecektir. Diyelim ki, bir 
dükkânda size satın aldığınız bir şeyin para üstünü fazla verdiler, bu 
durumda ne yapmalısınız?  

Çocukların cevap vermesine izin verin.  

Sınıfın geri kalanı öğretmene yalan söylediğinde farklı olmak 
zordur, ancak Tanrı dürüst olmanıza yardım eder. Yusuf‟un gerçeği 
söylemesine, o sıkıcı işi yapmasına, günaha “hayır” demesine hep 
yardım etti. Tanrı Sözü der ki, “Beni güçlendirenin aracılığıyla her 
şeyi yapabilirim” (Filipililer 4:13). Her şeyi demek her şeyi 
demektir. O‟nun yardım edemeyeceği hiçbir durum yoktur. 
Tanrı‟nın Yusuf‟a yardım etmesi harikaydı.  

Bütün şekilleri çıkarın. 
 
 

 

 



 Yusuf  

 31 

 
Sahne 5 
Yusuf‟un fırıncıya verdiği haber doğru çıktı. Sakiye söyledikleri de 
gerçekleşti. Kutsal Kitap, firavunun üç gün sonra doğum günü 
olduğunu ve o gün bir şölen verdiğini anlatır. Hem de o gün 
Yusuf‟un sakiye ve fırıncıya olacağını söylediği şeyler gerçekleşti. 
Sonra Kutsal Kitap üzücü bir cümle ekler: “Gelgelelim, baş saki 
Yusuf'u anımsamadı, unuttu gitti.” (Yaratılış 40:23) 

Yusuf bekledi, bekledi, bekledi… ancak özgür kalacağına dair 
firavundan tek bir söz dahi gelmedi. Hayal kırıklığına uğramış 
olmalı ama yine de zindandaki işini yapmaya devam etti. İşini hâlâ 
“Rab için yapar gibi candan” yapıyordu (Koloseliler 3:23). Ta ki bir 
gün… aaa, bu gelecek haftanın dersi! Bu heyecan verici Kutsal 
Kitap dersini kaçırmak istemezsiniz. 

Üzerinde “Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim” 
yazan küçük kartlar var. Rab İsa‟yı seviyorsanız, giderken birer tane 
alın. Bu hafta Rab‟bin ne yapmanıza yardım ettiğini bu kart üzerine 
yazın; belki birisinden özür dilemenize ya da bulaşıkları yıkamanıza 
ya da gerçeği söylemenize yardım etti. Gelecek hafta kartı 
yanınızda getirin ve böylece Mesih aracılığıyla neler yapabildiğinizi 
paylaşabilirsiniz. 
 

Tekrar soruları 

1. Nasıl oldu da Yusuf, Mısır‟da Potifar‟ın yanında çalışmaya 
başladı? (Köle olarak satılmıştı.) 

2. Potifar Yusuf‟un yaptığı işten neden memnun kaldı? (Yusuf 
işini iyi ve şikâyet etmeden yapıyordu.) 

3. Potifar‟ın ondan memnun kaldığını nereden biliyorsunuz? 
(Potifar Yusuf‟u kendisinden sonra ikinci adam konumuna 
yükseltti.) 

4. Tanrı, Yusuf‟un O‟nun için yaşamasına hangi açılardan yar-
dım etti? (İyi çalışmasına ve yakınmamasına yardım etti.) 

5. Yusuf neden hapse düştü? (Potifar‟ın karısı Yusuf hakkında 
yalan söyledi.) 

6. İmanlılar neden nerede olurlarsa olsunlar Tanrı için yaşaya-
bilirler? (Tanrı her zaman onlarla birliktedir ve onlara yar-
dım edecektir.) 

7. Bir gün Potifar Yusuf‟a iki tutuklu getirdi. Kimdi onlar? 
(Firavunun fırıncıbaşısı ve başsakisi.) 

8. Saki ve fırıncı bir sabah neden üzgündüler? (Her biri bir düş 
görmüştü ve ne anlama geldiğini anlayamamışlardı.) 

9. Yusuf düşlerin anlamını nasıl söyleyebiliyordu? (Tanrı düş-
lerin anlamını biliyordu ve Yusuf‟a açıklıyordu.) 

 

 
 
 
 
 

Bu sahne için kart yok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekrar oyunu 

 
Yusuf’la maceralar 
 
12 x A6 kartları aşağıdaki gibi 
etiketleyin:  
 

 “Ezber ayetini söyleyin” (3 kart) 

 “500 bonus puan” (4 kart) 

 “Joker sıra” (1 kart) 

 “Potifar’ın gözdesi, joker sıra” (1 
kart) 

 “Potifar’ın karısının gözdesi, 
sıranı kaybettin” (1 kart) 

 “Denemelerden kaç, joker sıra” 
(1 kart) 

 “Hapse atıldın, sıranı kaybettin” 
(1 kart) 

 

Oyunu nasıl oynayacağınız 
konusunda Ders 1’deki 
talimatlara bakın. 
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Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 
Evet mi, hayır mı? 
 
Sınıfın birbirine bakan 
duvarlarının önüne kırmızı ve 
yeşil daireler veya kareler 
yerleştirin.  
 

Ders 1-3’ten okul öncesi 
soruları kullanın. Cevap 
“evet” ise çocuk yeşil 
noktaya gider ve üzerinde 
durur, “hayır” ise kırmızı 
noktaya gider. Her iki 
durumda da cevapla ilgili 
daha fazla bilgi verir veya  
bunu yapması için başka 
birini seçer.  

 

10. Fırıncıya karşı dürüst olmak neden zordu? (Yusuf fırıncıya 
üç gün sonra öleceğini söylemek zorundaydı.) 

11.  Saki Yusuf‟u nasıl hayal kırıklığına uğrattı? (Firavuna 
Yusuf‟tan söz etmek için verdiği sözü unuttu.) 

12. Hıristiyanlar Tanrı için yaşamalarına Tanrı‟nın yardım ede-
ceğinden neden emin olabilirler? (Tanrı‟nın yardım 
edemeyeceği hiçbir durum yoktur; “Beni güçlendirenin 
aracılığıyla her şeyi yapabilirim.” Filipililer 4:13). 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. Potifar, Yusuf‟un yaptığı işten memnun muydu? (Evet, Po-
tifar sahip olduğu her şeyin başına Yusuf‟u atamıştı.) 

2. Potifar‟ın karısı Yusuf‟u giysisinden yakalayıp onu ayart-
maya kalkıştığında Yusuf kalıp onunla konuştu mu? (Hayır, 
giysisinden sıyrılıp kaçtı.) 

3. Sakiye ve fırıncıya düşlerini açıklaması için Yusuf‟a kim 
yardım etti? (Tanrı.) 

4. Tanrı, Yusuf‟un hapiste olduğunu biliyor muydu? (Evet , 
Tanrı hapiste bile Yusuf‟la birlikteydi ve iyi çalışması için 
ona yardım etti.) 
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Ders 4 
Yusuf’a ödül  
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 41:1-57 
Yaratılış 42:6-26  
 
Temel gerçek 

Tanrı her şeyin, herkesin, her yerin üzerinde 
egemenlik sürer  
 
Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Yaşamınızda O‟nun ege-
menliğine boyun eğin. 

 

Kurtulmuş olanlar: O‟nun büyüklüğünü düşünün 
ve O‟na tapının. 

 
Ezberlenecek ayet 

“Bizim Tanrımız göklerdedir, ne isterse yapar.” 
Mezmurlar 115:3   
 
Görsel gereçler 

 Kartlar: 4-1, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1 ve 5-2 
Veya 
 Şekil J–29, J–30, J–31, J–33, J–34, J–35, 

J–36, ve J–37 
 Arka zemin (isteğe bağlı): Hapishane 

sahnesi, saray sahnesi ve dış mekân sah-
nesi  

Ve 
 Temel Gerçeği öğretmek için bir taç 

çizip üzerine “Tanrı egemendir” sözle-
rini yazın. 

 Dersin uygun yerlerinde şu sözcük 
şeritlerini ekleyin “herkes”, “her şey” ve 
“her yerde” 

 Nesne ile anlatılan kısa ders için: Büyük 
bir yaprak kâğıt veya beyaz tahta.  

 
 
 
 
 
 
 

Dersin ana hatları 

Giriş  
Beklemek zordur…  
 

Olayların Gelişimi 

1. Yusuf‟un tutsaklığı devam eder  TG 

2. Firavunun düşleri 

3. Büyücüler düşlerin anlamını 
açıklayamaz 

4. Saki Yusuf‟u hatırlar  TG- 

5. Yusuf firavuna getirilir  

6. Yusuf düşleri yorumlar  TG- TG+ 

7. Yusuf yükseltilir  TG 

8. Yedi yıl bolluk 

9. Yedi yıl kıtlık 
 

Doruk Noktası 
10. Yusuf‟un kardeşleri buğday almaya ge-

lirler  TG-  

11. Yusuf onlarla görüşür  TG- 
 

Sonuç  
Şimon dışında diğerleri Kenan‟a döner 
 TG- TG+ 
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Nesne ile anlatılan kısa ders 

Sizin ve benim için Müjde 
“İyi” sözcüğünü bir kâğıda ya da beyaz tahtaya yazın. 

Bazı çocuklar ve hatta yetişkinler sadece iyi insanların cennete 
gittiğini düşünürler. Bu doğru mudur?  
Cevap vermelerine izin verin. 

Sizce kaç kişi cennete gidecek kadar iyidir?  
Çocuklar paylaşsın. Kutsal Kitabınız’da Romalılar 3:12’yi açın ve bir çocuk 
üzerinde sıfır yazan bir kağıt şeridini çekip çıkarsın. 

Kutsal Kitabım‟da diyor ki, “İyilik eden yok, tek kişi bile!” (Roma-
lılar 3:12b). 

Yalnızca Tanrı iyidir (Markos 10:18). Tanrı kutsaldır (kusursuz 
biçimde paktır ve bütünüyle günahsızdır) ve sadece Tanrı‟nın 
kusursuz evinde, yani cennette hiç günah yoktur. Sizi yaratan Tanrı 
sizi sever ve bir gün O‟nunla birlikte cennette yaşamanızı ister. 
Orada hiç hastalık, üzüntü, sıkıntı veya acı yoktur.  

Tanrı yeryüzünü yarattığında orası da iyi bir yerdi (Yaratılış 1:31). 
Sonra bir gün Tanrı‟nın yarattığı iki kişi, yani Âdem ve Havva O‟na 
itaatsizlik ederek günah işlemeyi seçtiler. Ve o gündür bugündür 
yeryüzü artık iyi, günahsız bir yer olmadı.  
“İyi” sözcüğüne çarpı koyun.  

Hepimiz yüreğimizde günahla doğarız. Birine karşılık verdiğinizde, 
itaatsizlik ettiğinizde veya Tanrı‟nın yasalarına aykırı başka bir şey 
söylediğinizde, düşündüğünüzde ya da yaptığınızda günah işlemiş 
olursunuz. Günah iyi bir şey midir? (Hayır!) Yüreğinizde günah 
işlerseniz iyi bir kişi olur musunuz? (Hayır!) O zaman dünyada kaç 
tane iyi insan vardır? (Hiç yoktur.) 

Tanrı günaha karşılık cezayı hak ettiğinizi söyler. Bu ceza ölümdür, 
yani Tanrı‟dan sonsuza dek ayrılmak demektir. Ancak Tanrı Oğlu 
İsa Mesih o cezayı sizin yerinize üzerine almak için geldi. İsa 
ölmeyi hak etmedi! O iyiydi, fakat bizim günahlarımız için çarmıh 
üzerinde kanını akıtıp öldü. Öldükten sonra gömüldü. Üç gün sonra 
yaşama geri döndü. Bugün cennette yaşıyor.  

Siz cennete gidecek misiniz? Dünyada iyi hiç kimse olmadığına 
göre nasıl insanlar cennete giderler? 
“Kurtulmuş” sözcüğünü yazın. 

Kutsal Kitap der ki, “Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkın da 
kurtulursun” (Elçilerin İşleri 16:31). Cennete gidenler iyi insanlar 
değil, kurtulmuş olan insanlardır. Bugünkü dersimizi dikkatlice 
dinleyin. Nasıl kurtulabileceğiniz ve cennete gidebileceğiniz 
hakkında daha çok konuşacağız.  
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Ders  

Beklemek zordur, değil mi? Doğum gününüzü, bayramı, önemli bir 
futbol maçını beklerken zaman çok yavaş geçer.  
 

Sahne 1 
İsteğe bağlı arka zemin: Hapishane sahnesi. Yusuf’u (J-29) ve hapishane 
penceresini (J-30) yerleştirin.  

Yusuf için de öyle olmuştu. Orada zindanda serbest bırakılmayı 
bekliyordu. Belki de “Saki firavunla muhakkak konuşmuştur. Belki 
bugün bir haber gelir,” diye düşünmüştü. Ama hiçbir haber gel-
medi. Saki, Yusuf‟u tam iki yıl unuttu. O süre boyunca Yusuf, uzun 
zaman önce gördüğü düşleri düşünmüş olmalı. Artık hiçbir şey 
ifade etmiyorlardı. Tanrı acaba onu unutmuş muydu? Hayır! Akla 
gelebilecek en kötü şeyler olduğunda bile Tanrı her şeyin 
üzerinde egemendir ve çocuklarını asla unutmaz. Kutsal Kitap der 
ki, “(Tanrı) Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer” (Mezmurlar 
66:7). O zayıf bir Tanrı değildir; güçlü, yüce bir Tanrı‟dır. Canı ne 
isterse yapabilir. Üzücü olan şeyler yüzünden olup biteni anlamak 
zor olduğunda bile Tanrı egemenlik sürer. Çocuğu Yusuf 
hapishanede olsa bile Tanrı yine de onunla ilgileniyordu.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

İsteğe bağlı arka zemin: Saray sahnesi. Firavunu (J-33), büyücüleri (J-34) ve 
sakiyi (J-31)  yerleştirin.  

Saki, günlük görevlerini yaptığı sabahların birinde firavunun çok 
sıkıntılı olduğunu gördü. Çevresine ülkenin en büyük büyücüleri ve 
bilge adamları toplanmıştı. Firavun konuşurken saki dinledi. 

“Dün gece çok garip bir rüya gördüm,” dedi. “Nil Irmağı'nın 
kıyısında duruyordum. Irmaktan güzel ve semiz yedi inek çıktı. 
Sazlar arasında otlamaya başladılar. Sonra yedi çirkin ve cılız inek 
çıktı. Irmağın kıyısında öbür ineklerin yanında durdular. Çirkin ve 
cılız inekler, güzel ve semiz yedi ineği yedi! Sonra uyandım; tekrar 
uykuya daldım ve başka bir rüya gördüm. Bir sapta yedi güzel ve 
dolgun başak bitti (bir sapta normalde tek bir dolgun başak biter). 
Sonra, cılız ve doğu rüzgârıyla kavrulmuş yedi başak daha bitti. 
Cılız başaklar, yedi güzel ve dolgun başağı yuttular. Sonra tekrar 
uyandım. Düşlerim ne anlama geliyor?” 

Firavun konuşurken büyücüler ve bilgeler kara kara düşünüyorlardı, 
çünkü bilmiyorlardı. Ancak saki bir süre düşündükten sonra bir şey 
hatırladı! Hemen firavunla konuştu.  

“Aklıma bir şey geldi,” dedi. Saki herhalde bunu iki yıl önce hatır-
lamış olması gerektiğini düşünüyordu. Kutsal Kitap‟ta şöyle dediği 
yazar: “Bugün suçumu itiraf etmeliyim.” (Yaratılış 41:9) 

“Firavun kullarına –bana ve fırıncıbaşına– öfkelenmişti,” dedi saki. 
“Bizi zindana kapattın. Bir gece ikimiz de düş gördük. Orada 
bizimle birlikte bir genç de vardı. Gördüğümüz düşleri ona anlattık, 
o da bize bir bir yorumladı. Her şey onun yorumladığı gibi çıktı.  

Çocuklar kısaca örnekler  
 versin veya doğum 
gününü ya da özel bir tatili 
beklemek gibi bir iki  
tanesini siz belirtin.  
 
 

Kart 4-1 
 

Okul öncesi çocuklar için 
“hapishane parmaklıkları” 
sembolünü gösterin.  

 
 

TG 

 
Özellikle yeni çocuklar varsa, 
diğerleri önceki derste geçen 
olayların bir özetini yapsınlar. 
Ayrıca çocuklara haritada 
Mısır’ı buldurabilir ve Yusuf’un 
evden ne kadar uzak olduğunu 
gösterebilirsiniz. Çocuklar harita 
kullanmaktan çok zevk alırlar.  
 

Kart 4-3 
 

Okul öncesi çocuklar iki yılı 
göstermek için parmaklarını 
iki yapıp takvimdeki ayları 
saymaktan hoşlanabilirler. 
 
 

 
 
Bir çocuğa düşünü anlatan 
firavun rolünü yaptırabilirsiniz. 
Rolünü yapmasına yardım etmek 
için sözleri bir kağıda yazın. Daha 
küçük çocuklar 
yediye kadar sayarak, sözleri 
sizden sonra tekrarlayabilirler. 
 
 

Kart 4-4 
 
Büyücülerle bilgeler, düşleri 
ve görümleri yorumlamak  
için büyü kullanırlardı.  
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Kart 4-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önceden muhafız birliği komutanı Potifar‟ın kölesiymiş ve bir İb-
rani‟ymiş.” (İbrani Yahudi halkının başka bir adıdır.) 

Kral buyruk verdi. “Gidin,” dedi, “o adamı buraya getirin.” 

Firavun tek gerçek Tanrı‟yı tanımıyordu ve sevmiyordu; saki de 
öyle. İkisi de başka ilahlara tapıyorlardı. Buna rağmen şimdi tek 
gerçek Tanrı‟nın tasarladığı şeyleri yapıyorlardı. Tanrı bütün in-
sanların, hatta O‟nu sevmeyip sözünü dinlemeyenlerin üzerinde bile 
egemendir. Kutsal Kitap‟ta Tanrı‟yla karşılaştırıldığında yeryüzün-
deki insanların çekirge gibi oldukları okuruz (Yeşaya 40:22). Belki 
de kendinize soruyorsunuz, “Tanrı insanların yanlış yapmasına ne-
den izin veriyor?” diye. Tanrı insanları robot gibi yaratmadı. Onla-
rın seçim yapmasına izin verir. O sizin de seçim yapmanıza izin 
verir. Bugün belki de bir şey çaldınız, yalan söylediniz, başka bir 
çocuğu incittiniz ve Tanrı sizi durdurmadı, cezalandırmadı. Bunu 
yapamayacağından değildir. Ancak O seven ve sabreden Tanrı‟dır. 
Bir süre sizin günahınızdan dönüp İsa‟ya gelmenizi bekler. 
Gelmezseniz bir gün Tanrı‟yla yüzyüze kaldığınızda yaptığınız her 
yanlış şey için O sizi yargılayacaktır. O zaman O‟nun egemen 
olduğunu göreceksiniz, çünkü işlediğiniz hiçbir günah cezasız 
bırakılmayacaktır. Kutsal Kitap ölümden sonra Tanrı‟nın yargısının 
geleceğini söyler. Sonra herkes Tanrı‟nın “mübarek ve tek 
Hükümdar” olduğunu görecektir (1. Timoteos 6:15). O zamana dek 
Tanrı, insanların nasıl yaşayacaklarını seçmelerine izin verir. 
Bununla birlikte Kendisinin izin vermediği şeyleri yapamazlar. 
Tanrı firavunun ve sakinin Tanrı‟nın isteğini yapmalarını sağladı.  

Haber ulaştığında Yusuf ne kadar heyecanlanmıştır kim bilir! 
“Saraya gitmen gerekiyor.” Hemen o anda serbest bırakıldı. Tıraş 
olup giyindi ve firavuna götürüldü. 

Sahne 2 

“Bir düş gördüm ama kimse yorumlayamadı,” diye açıkladı firavun. 
“Duyduğun her düşü yorumlayabildiğini işittim.” 

Yusuf‟un cevabını iyi dinleyin. “Ben yorumlayamam,” dedi, “ama 
düşünün yorumunu Tanrı yapacaktır.” 

Saki, Yusuf‟un onun düşünü açıklamadan önce de bunu söylediğini 
hatırlamış olmalı.  

Firavun bilgelere ve büyücülere anlattığı gibi Yusuf‟a da düşlerini 
tekrarladı. Düşlerini ilk anlattığı zamankinden farklı bir şey de 
söyledi. “Mısır‟da ırmaktan çıkan ikinci grup inekler kadar çirkin 
inek görmedim Cılız ve çirkin inekler ilk çıkan yedi semiz ineği 
yedikten sonra da kötü görünüşleri değişmedi. Sanki bir şey 
yememiş gibi görünüyorlardı.” 

Firavun şunu ekledi: “Büyücülere bu düşleri anlattım. Ama hiçbiri 
yorumlayamadı.” 

“Tanrı ne yapacağını firavuna bildirmiş,” dedi Yusuf. Dikkat edin! 
Tanrısı‟ndan konuşmaya devam etti. “İki düş de aynı anlamı taşıyor.  
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Yedi güzel inek yedi yıl demektir. Yedi güzel başak da yedi yıldır. 
Aynı anlama geliyor. Daha sonra çıkan yedi cılız, çirkin inek ve 
doğu rüzgârının kavurduğu yedi solgun başaksa yedi yıl kıtlık 
olacağı anlamına gelir. Söylediğim gibi, Tanrı ne yapacağını size 
göstermiş,” diye açıkladı. “Mısır'da yedi yıl bolluk olacak. Her 
zamankinden çok daha fazla ürün yetişecek. İnsanların yiyebilece-
ğinden çok daha fazla yiyecek olacak. Ancak bu yedi yıldan sonra 
yedi yıl kıtlık olacak. Ürün yetişmeyecek (herhalde yağmur yağma-
yacaktı). Kıtlık öyle şiddetli olacak ki, insanlar bolluk yıllarını bile 
unutacaklar. Çok kötü olacak.” 

Yusuf düşleri ancak Tanrı kendisine gösterdiği için yorumlayabil-
diğini iyice belli etti. Tanrı bizim düşüncelerimizi ve rüyalarımızı 
bilir, Tanrı her şeyin anlamını bilir. Ne olacağını ve ne olduğunu 
bilir. Tanrı her şeyi bilmeseydi, her şey üzerinde egemen olamazdı 
ve bazen şaşırabilirdi. Ancak O her şeyi bilir, Kutsal Kitap O‟nun 
sizin ve benim hakkımızdaki en küçük şeyleri bile bildiğini açıkça 
ifade eder.  

Kutsal Kitap‟taki şu sözlere kulak verin.  

Mezmurlar 139:2-4’ü okuyun. 

Rab İsa‟yı sevmiyorsanız, bu Güçlü Hükümdar‟la karşılaşmanın ne 
kadar ürkütücü olacağını görmüyor musunuz? O‟ndan hiçbir güna-
hınızı saklamanız mümkün olmayacak. Hiç kimsenin bilmediği o 
kötü düşüncelerinizi ve yaptığınız o yanlışları bile biliyor. Ne 
büyük bir Hükümdar O! İmanlı çocuklar, Tanrınız‟ın ne kadar 
büyük olduğunu unutmayın. O‟nun büyüklüğünü düşünmek ve 
O‟na, “Tanrım, Sen çok büyüksün,” demek çok önemlidir. 
Firavunun tuhaf düşlerini de ancak Tanrı yorumlayabilirdi.  

O zaman, Yusuf firavuna biraz öğüt verdi: “İki düşün birbirine ben-
ziyor, çünkü Tanrı bunların olmasına kesin karar vermiştir. Bunları 
Tanrı en kısa zamanda gerçekleştirecektir. Firavun bütün Mısır 
ülkesinden sorumlu olacak kadar akıllı, bilgili bir adam bulmalı.” 

Bir İbrani olan tutsak Yusuf, Mısır‟ın yüce firavununa ne 
yapacağını söyleyecek kadar yürekliydi! Tanrı‟nın bizim 
yapmamızı istediği şeyleri yaparken, sadece insana değil, Rab 
Mesih‟e gerçek anlamda hizmet ettiğimizde doğru şeyi söyleyecek 
cesareti O bize verir.  

Yusuf öğüdüne devam etti. “Böyle bir adam seç,” dedi “ve onun 
buyruğuna adamlar ver. Yedi bolluk yılı boyunca depolara yiyecek 
doldurulsun. Sonra kıtlık yılları gelince bütün Mısır‟ın açlıktan 
ölmemesine yetecek kadar yiyecek olacak.”  

Firavun ve hizmetkârları Yusuf‟u dinlediler, iyi öğütler verdiğini 
biliyorlardı. Kral hizmetkârlarına bakıp, “Böyle bir adam bulabilir 
miyiz?” dedi. Yusuf‟u göstererek ekledi, “Tanrı‟nın Ruhu ondadır.” 
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Kart 4-6 
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Bu sahne için kart yok. 
 

Yusuf’un hizmetine 
verilen görevliler hasadın 
beşte birini herkesin 
kolayca ulaşabileceği 
stratejik noktalardaki 
şehirlerde depolamak 
üzere toplarlardı. Kıtlık 
zamanında buğday 
parayla satıldı veya sığır 
karşılığı verildi. Daha 
sonra buğday toprak 
ya da köle karşılığında   
değiş tokuş yapıldı.  
Ardından Yusuf, 
alacakları ürünün beşte 
birine karşılık ekmeleri 
için halka tohum 

 

Önce Potifar, sonra zindancıbaşı, şimdi de firavun. Hepsi Rab‟bin 
Yusuf‟la birlikte olduğunu fark etti.  

Firavun Yusuf‟la konuştu: “Madem Tanrı bütün bunları sana açık-
ladı, senden daha akıllısı, bilgilisi yoktur. Sarayımın yönetimini sana 
vereceğim. Bütün halkım buyruklarına uyacak. Tahttan başka sen-
den üstünlüğüm olmayacak. Seni bütün Mısır'a yönetici atıyorum.” 
Saki’yi (J-31) ve büyücüleri (J-34) çıkarın. Yusuf’un (J-29) yerine Şekil 35’i 
koyun.  

Firavun parmağından bir yüzük çıkardı ve Yusuf‟un parmağına 
taktı. O yüzük güç ve yetki işaretiydi. Onu takan, firavunun adına 
imza atma ve bir şeyler yapma hakkına sahip olurdu. O zaman, 
Yusuf prenslerin giydiği gibi güzel giysiler giydi. Firavun onun 
boynuna altın bir zincir taktı ve atlarla araba verdi. Tüm bunlar 
olurken Yusuf rüyada olduğunu düşünmüş olmalı! Sanki tüm ya-
şamı düşlerle dolu gibiydi, ancak bu bir düş değildi. Bir gün içinde 
hapishaneden saraya getirilip yönetici olmuştu!  

Firavun bir buyruk verdi ve buna göre Yusuf ülkede atlı arabasıyla 
geçtiği her yerde, uşakları “Yol açın” diye seslenecekti. Ve öyle 
yapıldı. Mısırlılar Yusuf‟u önce mecbur oldukları için onurlandır-
mış olabilirler. Ancak kısa süre sonra kendileri için yaptığı onca 
şeyden dolayı onu sevmeyi öğrenmiş olmalılar. 

Bir İbrani‟nin Mısır‟ı yönetmesi çok tuhaf bir durumdu. Tanrı sa-
dece Kenan‟da egemen değildi, Mısır‟da da egemendi. O her yerde 
egemendir! Bana çok uzak ülkelerden bazılarını söyleyebilir misiniz?  
Çocukların katılımına izin verin. 

Evet, o yerlerin hepsinde Tanrı egemendir. Kutsal Kitap O‟ndan ka-
çamayacağımızı söyler (Mezmurlar 139:7-10). O her yerde egemen-
dir, çünkü O her yerdedir ve sonsuzluklar boyunca egemendir. Ne 
büyük bir Tanrımız var! 
 

Sahne 3 
Firavun’u (J-33) çıkarın.  

Tanrı‟nın orada Mısır‟da kendisiyle birlikte olduğunu bilmek Yu-
suf‟a bir teşvik olmuştur. Çok önemli ve zor bir işi vardı. İyi ürün 
aldıkları yıllar boyunca bol yiyecek depolandığından emin oldu. 
Sonunda o kadar çok yiyecek depolanmıştı ki, her şeyin kaydını tut-
mak imkânsız hale gelmişti! Tanrı iyi mahsul gönderdi; O yalnızca 
insanlar üzerinde egemen değildir, O her şeyin, havanın bile üze-
rinde egemendir. 

Kıtlık yılları geldi. Yiyecek azalınca insanlar firavuna geldiler, fira-
vun da onları Yusuf‟a gönderdi. Yusuf‟a Mısır‟ın yöneticisi deni-
yordu. Ambarları açardı ve halka yiyecek satardı. Kıtlık Mısır‟dan 
çok uzaklara da yayılmıştı. Kısa süre içinde başka ülkelerden in-
sanlar da yiyecek almak için Yusuf‟a geldiler, çünkü Kutsal Kitap 
der ki, “kıtlık bütün dünyayı sarmıştı ve şiddetliydi” (Yaratılış 
41:57). 
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Yusuf‟un uşakları ne kadar yiyeceğin satıldığını kaydetmiş olma-
lılar. 
Çevirmeni (J-36) ve kardeşleri (J-17) yerleştirin.  

Bir gün Yusuf satış işleriyle uğraşırken başka bir ülkeden bazı 
adamların depolara doğru geldiğini gördü. On kişilik bir gruptu. 
Yusuf‟a doğru gelip önünde eğdiler. Kimdiler acaba? Evet, 
Yusuf‟un kardeşleriydiler. 

Siz bunda Tanrı‟nın planını biraz da olsa görmüyor musunuz? Tan-
rı, Kurtarıcının yüzlerce yıl sonra İsrail oğulları (Yakup‟un ailesi) 
soyundan gelmesini sağladı. Bu kıtlıkta açlıktan ölmemelerini 
garanti altına aldı. Onların yok olup gitmesine asla izin vermedi. 
Doğru zaman geldiğinde Tanrı biricik Oğlu‟nu bir Yahudi aileye 
gönderecekti. Evet, Tanrı egemendir ve tasarılarını gerçekleştirir. O 
etkin olmaya devam etti öyle ki, Oğlu doğru zamanda gelsin. İsa 
Mesih dünyaya geldi. Kusursuz bir yaşam sürdü. Çarmıh üzerinde 
öldü ve bizim günahlarımızın cezasını çekti. O dirildi ve sonsuza 
dek yaşıyor. Tanrı‟nın büyük kurtuluş planı buydu. Siz Tanrı‟nın 
krallığına girebilesiniz diye O bunu yaptı. Tanrı bütün dünya 
üzerinde egemendir, ancak aynı zamanda insanların, yani kendi 
halkının yüreklerinde de egemendir. Rab İsa‟ya Kurtarıcınız olarak 
iman ettiyseniz Tanrı yaşamınızın egemeni olmaya başlar. O‟nu 
seversiniz ve sözünü dinlersiniz. Şeytan‟ın krallığından Tanrı‟nın 
krallığına alınırsınız. Tanrı bütün olanlar üzerinde egemen 
olduğundan bu mümkündür. Yakup‟un ailesinin yok olup gitmesine 
izin vermedi.  

Tam Tanrı‟nın belirlediği zamanda Yakup‟un oğulları yiyecek 
istemeye geldiler.  
 

Sahne 4 

Yusuf onları hemen tanıdı. Kardeşleri! Ancak kendisinin kim 
olduğunu onlara açıklamadı… ve onlar da Yusuf‟u tanımadılar. 
Onu en son gördüklerinde on sekiz-on dokuz yaşlarındaydı. Şimdi 
otuz dokuz yaşındaydı. Bir Mısırlı gibi giyinmişti. Mısır dilini 
konuşuyordu. Hem de sert bir ses tonu vardı. 

“Nereden geldiniz?” diye soruyu tekrarladı bir çevirmen İbrani 
dilinde.  

“Yiyecek almak için Kenan ülkesinden geldik,” diye yanıtladılar. 
Çevirmen bu cevabı Yusuf‟a iletti. 

Kutsal Kitap der ki, “Yusuf… anımsayarak…” (Yaratılış 42:9). 
Sizce Yusuf neyi anımsadı? Düşlerini! Yirmi yıldan daha uzun 
zaman öncesinin düşleri gerçekleşmişti. 

“Bence siz casussunuz,” dedi. “Mısır‟ın kıtlıktan nasıl sıkıntı 
çektiğini görmeye geldiniz.” 

“Aman, efendim,” diye karşılık verdiler, “Biz kulların yalnızca 
yiyecek satın almaya geldik. Biz kulların dürüst insanlarız, casus 
değiliz.” 

verdi (Yaratılış 47:13-26). 
Tanrı Yusuf’u, Potifar’ın 
evindeki ve zindandaki  
önderlik deneyimleriyle 
bu idari işe hazırlamıştı. 
 

Kart 5-1 
 

 
 

TG- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kart 5-2 

 
 
Yusuf hem Kenan hem 
Mısır dilini konuşabiliyordu, 
ama bir çevirmen aracılığıyla 
iletişim kurmayı tercih etti. 
Görünüşe göre, kardeşlerinin 
kendisine karşı yürek  
tutumlarının değişip 
değişmediğini ayırt edene 
kadar kimliğini gizlemek 
niyetindeydi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Yusuf 

 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okul öncesi çocuklar 
tutsak edilip üç gün üç 
geceyi orada geçirmelerini 
pantomim yapabilirler.  

 
 
 

 
 
 

 
Kart 5-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durumlarını tartışan 
kardeşleri birkaç çocuğa 
tiyatro yaptırabilirsiniz. 
Metinden alınan  
konuşmayı okumaları  
için ellerine sözlerin yazılı  
olduğu kağıtlar verin.  

 
 
 
 
 
 
 

Bir düşünsenize! Kendilerine „Biz kulların‟ demişlerdi! Yusuf‟u 
sadece “Mısır‟ın yöneticisi” olarak tanıyorlardı.  

Yusuf sertçe konuştu. “Söylediğim gibi, casussunuz siz,” dedi.  

Verdikleri yanıt çok içten ve ciddiydi. “Biz kulların on iki karde-
şiz,” dediler, “Hepimiz Kenan ülkesinde yaşayan aynı babanın ço-
cuklarıyız. En küçüğümüz babamızın yanında kaldı, biri de kaybol-
du (“öldü” sözcüğüyle aynı ifadeydi). 

Yusuf babasının hâlâ hayatta olduğunu ve Benyamin‟in iyi 
olduğunu duyunca sevindi. Ama şöyle dedi, “Ben yine de sizin 
casus olduğunuzu düşünüyorum. Eğer öyle olmadığınızı bana 
kanıtlamak istiyorsanız, küçük kardeşinizi size katılması için buraya 
getirtin. Biriniz eve gidip onu getirebilir. Geri kalanınız o 
dönünceye kadar gözaltına alınacak. Eğer bunu yapmazsanız sizin 
casus olduğunuzu anlayacağım.” 

Bunu düşünmelerine zaman vermek için Yusuf onları üç gün 
gözaltında tuttu.  

Yusuf onları gözaltından çıkardığında onlarla daha yumuşak 
konuştu. 
 

Sahne 5 
“Burada sadece birinizi tutmaya karar verdim, geri kalanınız eve 
gidebilir,” dedi. “Ben Tanrı'dan korkarım,” diye ekledi Yusuf.  

Sanki şöyle diyordu, “Tanrı‟yı sevdiğim için size iyilik göstere-
ceğim.” Elbette, iyiliği hak etmiyorlardı. Ancak Yusuf hak etmese-
ler de onlara karşı iyi olacaktı.” 

“Dürüst olduğunuzu kanıtlamak için, içinizden biri gözaltında tutul-
duğunuz evde kalsın, ötekiler gidip aç kalan ailenize buğday götür-
sün. Sonra küçük kardeşinizi bana getirin. Böylece anlattıklarınızın 
doğru olup olmadığı ortaya çıkar, ölümden kurtulursunuz.” 

Casusluğun cezası ölümdü, o yüzden kardeşlerin korkmasına şaş-
mamalı. Yusuf‟un önündeydiler ve kendi aralarında bu konu hak-
kında konuşuyorlardı. Yusuf‟un konuştukları İbrani dilini anladığını 
hiç bilmiyorlardı! 

“Besbelli kardeşimize yaptığımızın cezasını çekiyoruz,” dediler. 
“Bize yalvardığında nasıl sıkıntı çektiğini gördük ama dinlemedik. 
Bu sıkıntı onun için başımıza geldi.” 

Ruben konuştu: “Çocuğa zarar vermeyin diye sizi uyarmadım mı? 
Ama dinlemediniz. Onun kanının sorumlusu siz olduğunuz için 
şimdi ölecek miyiz?”  

Bu yöneticiye hâlâ güvenmiyorlardı. Elbette, Yusuf söyledikleri her 
sözü anlıyordu ve kendisini sattıkları zamandan söz ettiklerini bi-
liyordu; odadan çıktığında gözyaşlarını tutamadığından haberleri 
yoktu.  
Bütün şekilleri çıkarın. 
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İşte yüreğinde ve yaşamında Tanrı‟nın egemen olduğu bir adam! 
Kardeşleri cezayı hak ediyordu. Buğdayı hak etmiyorlardı, iyiliği 
hak etmiyorlardı. Ama Yusuf onları sevdi. Bu ancak Yusuf, 
Tanrı‟ya ait olduğundan ve Tanrı onun yaşamının efendisi 
olduğundan mümkündü. Belki de bugün siz de yüreğinizde 
Tanrı‟nın egemen olması gerektiğini biliyorsunuz. Tanrı‟nın 
büyüklüğünü birazcık olsun görmediniz mi? O‟na karşı günah 
işlemek ciddi bir şeydir. Yüreğinizi O yönetmiyorsa, O‟nunla karşı 
karşıya gelmek korkunç bir şey olacaktır. Bugün Rab İsa‟ya 
gelmeniz gerek. O bütün günahınızı bağışlayabilir ve sizi Tanrı‟nın 
krallığına getirebilir. O bu yüzden öldü. O zaman tıpkı Yusuf gibi 
siz de Tanrı‟ya ait olabilirsiniz, O‟nu sevebilirsiniz ve O‟nun 
sözünü dinleyebilirsiniz. Bununla birlikte, Yusuf kardeşlerinin bazı 
dersler alması gerektiğinin de farkındaydı. Böylece geri geldiğinde 
Şimon‟u aldı ve bağlanıp gözaltına alınmasını buyurdu. Öteki 
kardeşler buğdaylarının parasını ödeyip yola koyuldular. 

Tanrı‟nın her şeyde etkin olması hayret verici ve harikadır! Fakat 
hikâyemizi henüz bitirmedik! Bunu ancak Tanrı yapabilirdi, çünkü 
yalnız O her şeyin üstünde egemendir. O bütün güce sahiptir, O her 
şeyi bilir. Peki, sizin O‟nunla ilişkiniz nasıl? Lütfen, kendi yolunuza 
giderseniz hiçbir sorun olmayacağını sanmayın. Bir gün O‟nun 
karşısında durmak zorunda kalacaksınız. Şimdi Rab İsa‟ya gelip 
Tanrı‟yla aranızın düzelmesini istediğinizi söylemek istemez 
misiniz? Kutsal Kitap, Tanrı‟nın Rab İsa‟yı Önder ve Kurtarıcı 
yaptığını, böylece insanların günahlarından dönüp 
bağışlanabileceğini söyler (Elçilerin İşleri 5:31). Sizi bağışlamasını 
isteyin. O zaman Tanrı, sizin Tanrınız ve Kralınız olur.  

İmanlı çocuklar, böylesine büyük bir Hükümdar olduğu için 
Tanrı‟ya şükredin. Sık sık O‟nun yüceliğini düşünün ve O‟na, “Ne 
kadar büyüksün,” deyin. O‟nu överken, ezber ayetimizi düşünün: 
“Bizim Tanrımız göklerdedir, ne isterse yapar.” (Mezmurlar 115:3) 
 

Tekrar soruları 

1. Saki Yusuf‟u ne zaman hatırladı? (Firavunun rüyasını duy-
duğunda ve büyücülerle bilgeler rüyasını yorumlayamadı-
ğında.) 

2. Firavunun rüyasını Yusuf neden yorumlayabildi? (Tanrı 
rüyanın anlamını ona söyledi.) 

3. Tanrı‟nın egemen olduğunu nasıl biliyoruz? (O, 
düşüncelerimizi, düşlerimizi, hakkımızdaki en ufak şeyleri, 
yani her şeyi bilir.) 

4. Tanrı nerede egemenlik sürer? (Tanrı her yerde ve her şeyin 
üstünde egemenlik sürer.) 

5. Tanrı, neden İsrail oğullarının güvenliğini sağlamak isti-
yordu? (Tanrı, Yakup‟un ailesini, yani İsrail çocuklarını 
yüzyıllar sonra bir Kurtarıcı‟nın çıkacağı halk olmak üzere 
seçmişti.) 

TG- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Okul öncesi çocuklar 
için onların yaşına daha 
uygun günah örnekleri  
kullanın; arkadaşının  
oyuncağını almak, 
anne babanın sözünü  
dinlememek gibi.  
 
 
TG- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG+ 

 
 
 
 
Tekrar oyunu  

 
Yusuf’la maceralar 
 
12 x A6 kartları aşağıdaki gibi 
etiketleyin:  
 

 “ezber ayetini söyleyin” (3 kart) 

 “500 bonus puan” (3 kart) 

 “fırıncının düşünü yorumla,   
joker sıra” (1 kart) 

 “sakinin düşünü yorumla,      
joker sıra” (1 kart) 

 “fırıncının ve sakinin düşleri 
gerçekleşir, joker sıra”                 
(1 kart) 

 “hapiste unutuldun, sıranı 
kaybettin” (1 kart) 
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 “hapisten çıktın,  
 sıranı kaybettin” (1 kart) 
 

Oyunu nasıl oynayacağınız 
konusunda Ders 1’deki 
talimatlara bakın.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 
Hapishane parmaklıkları 
 
Gri veya gümüş rengi el işi 
kâğıdını beş altı şerit halinde  
(2-3 cm genişliğinde) 
uzunlamasına kesin. Siyah bir 
A4 el işi kâğıdının üzerine  
tekrar kullanılabilir bir  
yapışkanla hapishane parmaklığı 
oluşturacak şekilde yerleştirin.  
 
Ders 1-4’ten okul öncesi 
sorularını kullanın. Bir 
çocuk cevap verdiğinde 
bir parmaklığı devirebilir. 
Yusuf’un iki yıl bekledikten 
sonra hapisten çıktığını 
çocuklara  
hatırlatın.  
 

6. Firavunun rüyasının anlamı neydi? (Tanrı yedi yıl süren 
bolluk ve arkasından yedi yıl süren kıtlık gönderecekti.) 

7. Firavun kıtlığa nasıl hazırlandı? (Firavun Yusuf‟a bolluk 
yılları boyunca yiyeceğin toplanması ve depolanmasına 
bakma işini verdi ki, kıtlık yıllarında insanlar için yiyecek 
olsun.) 

8. Tanrı‟nın Yusuf‟un düşünceleri ve tutumları üzerinde 
egemen olduğunu bize gösteren neydi? (Kardeşleri cezayı 
hak ettikleri halde Yusuf onları sevdi.) 

9. Tanrı her şeyin üstünde egemense neden bu kadar çok 
günah ve yanlışlık var? (Çünkü Tanrı insanların seçim 
yapmasına izin verir.) 

10. Herkes  ne zaman Tanrı‟nın  karşısında duracak? (Öldükleri 
zaman.) 

11. O‟nun karşısında durmaktan korkması gerekmeyen kişiler 
sadece kimlerdir? (O‟na ait olanlar, yüreklerinde Tanrı‟nın 
egemen olduğu kişiler.) 

12. Tanrı‟nın egemenliği ne zamana dek sürecek? (Sonsuza dek.)  
 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. Hapisteyken bile kim Yusuf‟un yanındaydı? (Tanrı.) 

2. Saki ve fırıncı anlayamadıkları o rüyaları gördükleri zaman 
Yusuf ne yaptı? (Onlara rüyalarının anlamını söyledi.) 

3. Firavunun rüyasını hiç kimse yorumlayamayınca saki neyi 
hatırladı? (Yusuf‟un rüyasının anlamını söylemiş 
olduğunu.) 

4. İşler olması gerektiği gibi gitmediğinde ne yapmanız 
gerekir? (Tanrı‟nın o konuda bir şeyler yapmasını 
beklemek.) 

 

Süren etkinlik 

Programdan sonra her bir çocuk üzerinde “Tanrı….. üzerinde 
egemendir” yazan bir poster hazırlasın. Sonra O‟nun egemenliğinin 
bir yönünü seçip bunu boşluğa yazsın. Posterleri bir sonraki hafta 
derste sergileyin.  
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Ders 5 
Yusuf ailesini gözetir  
 
 
Öğretmenler için ayetler 

Yaratılış 42:27-45:28 
Yaratılış 47:12 
Yaratılış 50:15-21 
 
Temel gerçek 

Tanrı Sözü şunu vaat eder: “Tanrı, kendisini 
sevenlerle birlikte her durumda iyilik için 
etkindir.” (Romalılar 8:28) 
 
Uygulama  

Kurtulmamış olanlar: Mesih‟e iman edip bu 
vaade sahip olun. 

 

Kurtulmuş olanlar: Bu harika vaade inanın.  
 
Ezberlenecek ayet 

“Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca 
çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik 
için etkin olduğunu biliriz.” Romalılar 8:28  
 
Görsel gereçler 

 Kartlar: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 ve 5-6 
Veya 
 Şekil J–7, J–8, J–9, J–11, J–35, J–36, 

J–37, J–38, J–39, J–40, J–41, J–42 ve 
J–43 

 Arka zemin (isteğe bağlı): Dış mekân 
sahnesi, açık çadır sahnesi ve zengin iç 
mekân sahnesi. İç mekân sahnesi için 
düz panoya sütunlar yerleştirebilirsiniz. 

 
 
 
  

Dersin ana hatları 

Giriş  
Yapboz yapmak 
 

Olayların Gelişimi 
1. Yusuf Tanrı‟nın planlarının bir bir ger-

çekleştiğini görür  TG 

2. Kardeşler torbalarda para bulurlar  TG-  

3. Olup bitenleri Yakup‟a anlatırlar  

4. Sonra Mısır‟a geri dönerler  

5. Benyamin gidince Yakup çok üzülür 
 TG+ 

6. Kardeşler Yusuf‟la görüşürler ve sonra 
Mısır‟dan ayrılırlar 

7. Mısırlı elçi gümüş kâseyi bulur 

8. Hepsi Yusuf‟a geri döner  TG- 
 

Doruk Noktası 
9. Yusuf kimliğini açıklar 

10. Kardeşler korkarlar 

11. Yusuf bunun Tanrı‟nın planı olduğunu 
söyler  TG- 

 

Sonuç 
Yakup Mısır‟a gelir ve hepsine iyi bakılır 
 TG+ TG- 
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 TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu sahne için kart yok. 
 

Okul öncesi çocuklar 
kardeşlerle yolculuk 
yapıyormuş gibi yapsınlar. 
 

 
 

Okul öncesi çocuklar bir 
torbayı açıp gümüş paraları 
görünce şaşırmış taklidi 
yapsınlar. “Torba” 
sembolünü gösterin.  

 
 TG- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ders 

Yapbozlarla oynamayı sever misiniz? Bazıları çok zordur ve bütün 
parçaların nasıl birbirine uyacağını bulmak uğraştırır. Yusuf‟un 
yaşamı da bunun gibi bir şeydi (Yusuf’u yerleştirin – Şekil 35). 
Yaşamının bazı kısımlarının hiçbir mantığı yoktu. Mısır‟ın 
yöneticisi olduğunda, bir delikanlıyken gördüğü düşleri düşünmüş 
olmalı. Mısır‟daki yıllarının böylesine zor geçmesine Tanrı‟nın 
neden izin verdiğini anlamaya başlamıştı. Sizce Tanrı bu zor şeylere 
neden izin verdi?  
Çocuklarla konuyu tartışın. Yusuf’un imanının güçlendiğini, Mısır dilini ve 
yazısını öğrendiğini, zenginin ve yoksulun yaşamını anladığını görmelerini 
sağlayın.  

Tanrı her şeyi sevgiyle ve bilgelikle hallediyordu. Kutsal Kitap‟ta 
bunu bütün çocukları için yaptığını söyleyen bir vaat bulunur: 
“Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla 
birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz” (Romalılar 
8:28). Tanrı her şeyin Egemeni‟dir, işte bu yüzden Yusuf‟un ve 
sizin yaşamınızdaki her şeyde iyilik için etkin olabilir.  
Yusuf’u (J-35) yerleştirin.  

Sahne 1 
Düz pano kullanın (arka zemin yok). Kardeşleri (J-38) ve buğday torbalarını 
(J-39) yerleştirin.  

Ancak Yusuf‟un kardeşleri içinde bulundukları durumdan hiç de 
ümitli değillerdi.. Şimon‟u almadan eve doğru yolculuk ediyorlardı.  
Gecelemek için durdukları yerde, içlerinden biri eşeğine buğday 
vermek için torbasını açtı.  
“Şuna bakın,” diye bağırdı, “torbada para var!” 
Kardeşler hayret ve korku içindeydiler. Titreyerek birbirlerine, 
“Tanrı'nın bize bu yaptığı nedir?” dediler. Ne zaman bir şey 
yolunda gitmese kardeşler cezalandırıldıklarını düşünüyorlardı. Her 
biri kendisini vicdanen suçlu hissediyordu. Tanrı bizlere vicdan 
vermiştir. İçimizdeki küçük bir sese benzeyen vicdan, yanlış 
yaptığımızı görmemizi sağlar. Vicdanınız genellikle gece 
yattığınızda yaptığınız yanlışları size hatırlatır. Bugün vicdanınızda 
suçluluk duyduğunuz bir şey var mı? Yaptığınız veya saklamaya 
çalıştığınız yanlışları düşünüyor musunuz? Suçluluk duyan vicdanı 
iyileştirmenin tek bir yolu vardır. Tanrı bunu düzeltmeniz için bir 
yol hazırladı. Kutsal Kitap‟ta ne söylediğine kulak verin: “Mesih'in 
kanının, diri Tanrı'ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü 
işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir!” (İbraniler 9:14). 
Tanrı‟nın biricik Oğlu İsa Mesih çarmıhta öldüğünde sizin 
suçunuzu ve kabahatinizi kendi üzerine aldı. Yalnızca O, günahınızı 
kaldırıp suçluluk duyan vicdanınızı temiz kılabilir. Rab İsa‟ya iman 
etmelisiniz ki bunu sizin için yapsın. O zaman Tanrı‟yı sevip O‟na 
itaat edebilirsiniz. Suçluluk duyan vicdanınız yüzünden sıkıntı 
çekiyor, Mesih‟e iman etmeyi gerçekten istiyor, fakat bunu nasıl 
yapacağınızı bilmiyorsanız, bu konuda sizinle seve seve 
konuşabilirim. Toplantı bittiğinde hemen çıkmayın. İsa  Mesih‟e 
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nasıl iman edeceğinizi bilmeniz çok önemlidir (ilgili çocukların 
toplantıdan sonra gidebileceği bir yer belirleyin). Suçtan kurtulduğunuzu 
bilmek harika bir şeydir, fakat Yusuf‟un kardeşleri hâlâ günahlarını 
düşünüyorlardı; sanki sürekli peşlerindeymiş gibi geliyordu. 
Eve vardıklarında babalarına her şeyi anlattılar. “Mısır'ın yöneticisi 
bizimle sert konuştu,” dediler. Babalarına, Şimon‟un neden 
kendileriyle dönmediğini açıklayarak bütün hikâyeyi anlattılar. 
Bütün şekilleri çıkarın. 
 

Sahne 2 
İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân veya açık çadır sahnesi. Yakup’u (J-40) ve 
kardeşleri (J-7 ve J-8)  yerleştirin.  

“Bize casusmuşuz gibi davrandı. Ona, „Biz dürüst insanlarız‟ dedik. 
Küçük kardeşimizi ona götürünceye dek bize inanmayacağını söyle-
di. Bunu yapınca bize inanacak ve Şimon‟u serbest bırakacakmış.” 
Yakup “Hayır!” dedi. “Benyamin‟i asla oraya götürmeyeceksiniz! 
Beni çocuklarımdan yoksun bırakıyorsunuz. Yusuf yok, Şimon yok! 
Şimdi de Benyamin'i götürmek istiyorsunuz. Asla!” (Yaratılış 
42:36-38‟den). Ruben babasına, Benyamin'in eve sağ salim geri 
gelmesinden sorumlu olacağını söyledi. Ama Yakup, “Olmaz! 
Kardeşi öldü, yalnız o kaldı. Yolda ona bir zarar gelirse bu acıya 
dayanamam, ölürüm.” 
Bunun üzerine aradan zaman geçti ve Mısır‟dan getirdikleri 
yiyeceğin tamamı bitinceye dek hiçbir şey konuşulmadı. Herkes 
düşünüyordu, fakat hiç kimse ne yapacaklarından söz etmiyordu. 
Bir gün Yakup, “Yine Mısır‟a gidin, bize biraz yiyecek alın,” dedi. 
Bu sefer Yahuda konuştu: “Benyamin bizimle gelmezse, gitmemi-
zin hiçbir faydası olmaz. Çünkü o adam, kardeşimizi birlikte getir-
mezsek, yüzünü bile göremeyeceğimizi söyledi.” 
Benyamin’i (J-11) yerleştirin. 

O zaman aynı şeyleri tekrar konuştular. Yakup Benyamin‟in 
gidemeyeceğini, Yahuda ise Benyamin‟in gitmek zorunda olduğunu 
söyledi. 
“Niçin adama bir kardeşiniz daha olduğunu söylediniz?” dedi Yakup. 
“Çünkü adam bize sordu. „Onu buraya getirin‟ diyeceğini nereden 
bilebilirdik?” diye yanıtladı Yahuda. Sonra Yahuda Benyamin‟in 
güvenliğinden kişisel olarak sorumlu olacağına söz verdi.  
Yakup, yiyecekleri olmadan ailesinin açlıktan öleceğini görünce 
yapacak bir şey kalmadığını gördü. 
“Gidin,” dedi, “ama o adama bir armağan götürün.” 
Yakup içinde bal, baharat, fıstık, badem ve birkaç şey daha olan bir 
paket hazırlattı ve oğullarına yanlarına iki kat fazla para almalarını 
söyledi. Bu para, buğday torbalarında buldukları parayı geri vermek 
ve dönüşte eve getirecekleri yiyeceğin parasını ödeyebilmek için iki 
kat olmalıydı. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 5-3 
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Kart 5-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Çocukları ayrılırken Yakup, “Her Şeye Gücü Yeten Tanrı, adamın 
yüreğine size karşı merhamet koysun da, adam Şimon‟la 
Benyamin'i size geri versin,” dedi. Sonra üzgün bir şekilde ekledi: 
“Bana gelince, çocuklarımdan yoksun kalacaksam kalayım.” 
Bütün şekilleri çıkarın. 

Zavallı Yakup! İşlerin iyiye döneceğini düşünmek ona imkânsız 
görünüyordu. Tanrı‟yı seviyordu ama yaşam çok ama çok zordu. 
Eğer Tanrı‟nın çocuğuysanız Tanrı sözündeki, her durumda iyilik 
için etkin olacağı vaadini hiçbir şey değiştiremez. 

Kimyacı bir ilaç yaptığında tam tamına kesin ölçüler kullanır. Bir 
şeyden küçücük bir damla koyar, sonra başka bir şeyden ve bir 
diğerinden de küçücük bir damla karıştırır. Sonunda iyi bir ilaç 
elde eder. Bir şeyden çok fazla kullanırsa ilaç değil, zehir olur; 
kimyacı her şeyi doğru miktarlarda koyar. Tanrı da çocuklarının 
her birine böyle davranır. Kaç tane soruna izin vereceğini, 
göndereceği mutlulukları bilir. Hepsini bir araya getirerek onu 
iyilik için, çocuklarının Rab İsa‟ya daha çok benzemesi için 
kullanır. Eğer imanlıysanız, bu vaade inanın ve Tanrı‟ya iman 
edin. Ailenizde ölüm olsa bile, hastayken, evde veya okulda büyük 
sorunlar yaşarken hep bu vaadi düşünün. Bazen yaşam çok zor 
gözüktüğünde Tanrı‟ya iman etmek zordur. Benyamin‟in diğer 
oğullarıyla gittiğini izlerken Yakup da böyle hissediyordu.  

Yusuf kardeşlerinin geldiğini görünce Benyamin‟in yanlarında 
olduğunu hemen anladı. Yusuf evin işlerine bakan kâhyasını ça-
ğırdı. 

“Bu adamları eve götür. Öğlen benimle birlikte yemek yiyecek-
ler,” dedi.  
 

Sahne 3 
İsteğe bağlı arka zemin: Zengin iç mekân sahnesi. Kardeşleri (J-7, J-8 ve 
J-11), Şimon’u (J-9) ve çevirmeni (J-36) yerleştirin.  

Adamlar Yusuf‟un evine gönderilince korktular. “İlk gelişimizde 
torbalarımızda bulduğumuz para yüzünden götürülüyoruz galiba!” 
dediler. Kâhyaya bunu açıklamaya çalıştılar ama o, gerekli paranın 
alındığını söyleyerek pek ilgi göstermedi. Şimon hapisten 
çıkarılınca biraz daha rahatladılar.  
Yusuf’u (J-35) yerleştirin.  

Yusuf gelince ona babalarından getirdikleri armağanları verdiler 
ve önünde eğildiler.   

“Babanız iyi mi, hâlâ yaşıyor mu?” diye sordu.  

“Babamız kulun iyi,” diye yanıtladılar tekrar saygıyla eğilip yere 
kapanarak. 

Benyamin‟e bakarak Yusuf, “Bana sözünü ettiğiniz küçük kardeşi-
niz bu mu?” diye sordu. Benyamin‟e, “Tanrı sana lütfetsin, oğlum,”  
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dedi. Sonra aceleyle oradan ayrıldı. Duydukları ve gördükleri 
yüzünden gözyaşlarını tutamadığını kimse bilmiyordu! 

Yusuf geri geldiğinde yemekler ikram edildi. Yusuf onlara kendi 
sofrasına getirilenden ikram etti ve Benyamin‟e ötekilerden beş kat 
fazla pay verildi! Yemek sırasında herkes iyi zaman geçirdi. Günün 
sonunda siparişleri hazırlandı, parası ödendi. Kardeşleri geceyi 
Mısır‟da geçirdiler ve ertesi sabah erkenden eve dönmek üzere yola 
koyuldular. 

Bütün şekilleri çıkarın. 

Ne kadar sevinçli olduklarını hayal edebilir misiniz? Şimon yanla-
rındaydı. Benyamin de yanlarındaydı.  Her şey çok iyi olacaktı.  

Ancak ayrılmadan önce kardeşlerin bilmediği bir şey olmuştu. 
Hepsi Yusuf‟un planıydı. Evin kâhyasına talimatlar vermişti. “Her 
birinin parasını yine torbalarının ağzına koy. En küçüğünün 
torbasına benim gümüş kâsemi ve buğdayın parasını koy,” demişti.  

Sabahın erken saatleriydi. Kardeşler kent sınırının ötesindeki ülkeye 
girmek üzereydiler ki peşlerinden bir adamın geldiğini gördüler. 
Yusuf‟un kâhyası olduğundan onu tanıdılar. Adam durmaları için 
seslendi.  
 

Sahne 4 

İsteğe bağlı arka zemin: Dış mekân sahnesi. Kardeşleri (J-7, J-8 ve J-9), 
Benyamin’i (J-11) ve Mısırlı kâhyayı (J-41)  yerleştirin.  

“Niçin iyiliğe karşı kötülük yaptınız? Efendimin gümüş kâsesini 
niçin çaldınız?” diye sordu. 

Adamlar onun yanıldığını biliyorlardı. “Efendim, neden böyle 
konuşuyorsun?” diye sordular. “Bizden uzak olsun, biz kulların 
böyle şey yapmayız. Torbalarımızın ağzında bulduğumuz paraları 
geri getirdik. Nasıl efendinin evinden altın ya da gümüş çalarız? 
Bizi arayabilirsin. Birimizde çıkarsa öldürülsün, geri kalanlar 
efendimin kölesi olsun.” Böyle bir şeyle suçlandıklarından dolayı 
gerçekten çok öfkelenmişlerdi.  

“Sadece kâseyi saklayan benim kölem olacak,” dedi Mısırlı. “Geri 
kalanlar suçsuz sayılacak.” 

Mısırlı kâhyanın (J-41) önüne torbaları (J-42) yerleştirin.  

Arama başladı. En büyükleri olan Ruben‟den başlayarak her biri 
torbasını açtı. Yusuf‟un kâhyası Ruben‟den Şimon‟a, Levi‟ye, Ya-
huda‟ya, Dan‟a, Naftali‟ye, Aşer‟e, İssakkar‟a, Zevulun‟a… Benya-
min‟e sırayla baktı. Ve işte sonuncusunda kâseyi buldu! Kardeşler 
nasıl hissetmişlerdir sizce? Bundan daha kötü ne olabilirdi ki?  

Bütün şekilleri çıkarın. 
 
 

 
 

 
Bir yemekte fazladan 
pay vermek özel bir  
ilişkiye işaret ederdi ki  
bu ilişkiyi Yusuf kendisi  
gibi Rahel’den doğan  
Benyamin’e karşı doğal 
olarak hissediyordu. Okul 
öncesi çocuklar için bu 
noktada küçük krakerler 
getirebilirsiniz. Benyamin’in 
payını temsil etmek üzere 
her birine beşer tane verin.  
 
 
 
 
 
Saray kâsesi içme kabıydı,  
ancak içindeki sıvıda sözde 
var olan işaretlere göre fal bakan  
saray büyücüleri tarafından 
da kullanılırdı.  
 
 

 
Kart 5-5 

 

 
 

Bu sahneyi birkaç çocuk 
tiyatro yapabilir. İlgiyi  
artırmak için her çocuğa 
torbaları temsil etmek 
üzere içi pamukla ya da 
ambalaj malzemesiyle  
(köpük) dolu yastık kılıfı  
verin. Son torbanın içine  
bir “gümüş” kâse yerleştirin. 
Hikâyeyle ilgili bu nesnelere 
dokunmak çocuklara faydalı 
olacaktır. Okul öncesi çocuklar 
torbaları saymaktan ve kâseyi 
aramaktan hoşlanacaklardır.  
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Kart 5-2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 TG- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yahuda’daki bu bariz 
değişiklik kardeşlerinin 
vicdan azabı çektiğine ve 
yüreklerinin değiştiğine  
işaret ediyordu ve Yusuf’un 
onlara kimliğini açıklamasına 
fırsat verdi. 

 
 
 

Sahne 5 
İsteğe bağlı arka zemin: Zengin iç mekân sahnesi. Yusuf’u (J-35), çevirmeni 
(J-36) Benyamin’i (J-43) ve kardeşleri (J-37) yerleştirin.  

Korkudan titreyerek kardeşler buğday torbalarını bağladılar ve 
kente, Yusuf‟a döndüler. Yusuf onları bekliyordu. Onun önünde 
yere kapandılar. 

Onlarla kızgın bir ses tonuyla konuştu. “Nedir bu yaptığınız? Benim 
gibi birinin gümüş kasemi kimin çaldığını bilebileceği aklınıza 
gelmedi mi?” 

Yahuda onlar adına konuştu. “Ne diyelim, efendim? Nasıl anlata-
lım? Kendimizi nasıl temize çıkaralım? Tanrı suçumuzu ortaya 
çıkardı. Hepimiz köleniz artık, efendim.” (Yaratılış 44:16‟dan) 

Kâseyi çalmamışlardı. Ama yine de suçlu hissediyorlardı. Uzun 
yıllar önce kardeşleri Yusuf‟a karşı işledikleri suç, hâlâ onları 
rahatsız ediyordu. Örtbas etmeye çalıştığınız ama unutamadığınız 
bir günahınız var mı? Suçluluk duyan vicdanınız bir şeylerin doğru 
olmadığını size söyler. Tanrı‟nın önünde suçlusunuz. Rab İsa‟ya 
gelmeli ve suçlu olduğunuzu söylemelisiniz. Günahınızı ve 
suçunuzu kaldırması için O‟na iman edin. 

O, “vicdanımızı ölü işlerden temizleyecektir” (İbraniler 9:14). 
Tanrı‟yı sevmeye başlayacaksınız ve O‟nun her durumda iyilik için 
etkin olduğunu kendiniz de göreceksiniz. 

Kardeşleri Yusuf‟un önünde titreyerek dururken olan bitenlerin iyi 
bir tarafı olacağını göremiyorlardı. 

“Hayır,” dedi Yusuf, “Hepinizi köle olarak almayacağım. Yalnız 
kendisinde kâse bulunan kölem olacak. Siz esenlikle babanızın 
yanına dönün.” 

Belki Yahuda Yusuf‟a yaklaşıp yumuşak bir tonla konuştu. Belki de 
orada bulunan Mısırlılar‟ın söyleyeceklerini duymalarını 
istemiyordu. 

“Efendim, lütfen izin ver konuşayım,” dedi, “Kuluna öfkelenme.” 
Yahuda, Yusuf‟a ilk ziyaretlerini ve ailesi hakkındaki sorularını 
hatırlattı, Benyamin‟in babasından nasıl ayrılamadığını, ağabeyi 
öldüğü için Benyamin‟e bir şey olursa babasının öleceğini anlattı. 
Sonra babaları Yakup‟un Benyamin‟in gitmemesi konusunda ne 
kadar kararlı olduğunu, çünkü uzun yıllar önce bir oğlunun evden 
ayrıldığında vahşi hayvanlar tarafından parçaladığını anlattı. 
Benyamin‟e hiçbir şey olmaması gerekiyordu! Yahuda şöyle 
diyerek konuşmasını bitirdi: “Efendim, şimdi babam kulunun 
yanına döndüğümde çocuk yanımızda olmazsa, babam onu 
görmeyince ölür. Babamızın acıdan ölmesinden biz sorumlu 
olacağız. Ben kulun bu çocuğa kefil oldum. Babama, „Onu sana geri 
getirmezsem, ömrümce kendimi sana karşı suçlu sayarım,‟ dedim. 
Lütfen şimdi çocuğun yerine beni kölen kabul et. Çocuk 
kardeşleriyle birlikte geri dönsün.” Yahuda, Yusuf‟u tüccarlara 
satmayı teklif ettiği zamankinden ne kadar farklıydı şimdi!  
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Yusuf o sırada odada bulunan Mısırlılar‟a baktı. “Herkesi çıkarın 
buradan” diye buyurdu. 
Çevirmeni (J-36) çıkarın. Kardeşlerin (J-37 ve J-43) yerine Şekil J-7, J-8, J-9 
ve J-11’i koyun.  

Yusuf‟la kardeşleri yalnız kaldı. Yusuf artık duygularını gizlemeye 
çalışmıyordu. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Kardeşleri muhakkak 
yöneticinin niye böyle tuhaf davrandığını merak ediyorlardı. Yusuf 
konuşabile-cek duruma gelince kardeşlerine dönüp şu sözleri 
söyledi. 

“Ben Yusuf'um! Babamın hayatta olduğu doğru değil mi?” 

Kutsal Kitap onların cevap veremediğini, donup kaldıklarını söyler. 
Önceden zaten korkuyorlardı, fakat şimdi hiç olmadığı kadar 
korkmuşlardı. YUSUF! Ona nasıl davrandıklarını hatırladılar. Şim-
di, onun elindeydiler. Ne yapacaktı acaba? Yusuf‟un planını bilmi-
yorlardı. 

“Lütfen bana yaklaşın,” dedi Yusuf. Ses tonu artık sert değil, çok 
sevecendi. Yusuf konuşurken kardeşleri de ona yaklaştılar. 

“Mısır'a sattığınız kardeşiniz Yusuf benim. Beni buraya sattığınız 
için üzülmeyin. Kendinizi suçlamayın. Beni buraya Tanrı 
gönderdi.” Yusuf şimdi geriye bakıp yaşamındaki onca zor şeyi 
iyiye çevirmek için Tanrı‟nın nasıl etkin olduğunu görebiliyordu. 
“Tanrı insanlığı korumak için beni önden gönderdi,” dedi. “Tanrı, 
soyunuzu ve canınızı kurtarmak için beni önünüzden gönderdi. 
Çünkü iki yıldır ülkede kıtlık var.” 

Yusuf Tanrı‟nın sözünü ettiği ulusu ve bu ulusun büyük büyük 
babası İbrahim‟den, dedesi İshak‟tan ve babası Yakup‟tan 
çıkacağını biliyordu. Tanrı o ulusun bir kıtlıkta ya da herhangi 
başka bir şekilde ölmesine izin vermeyecekti. Tanrı bu ulus 
aracılığıyla dünyayı kutsayacağı vaadini tutacaktı. Tanrı‟nın Oğlu 
bu ulustan doğup dünyaya gelecekti.  

Bu harika bir plandı. Tanrı‟nın bütün planları iyidir ve akıllıca 
yapılmıştır. Eğer O‟nun çocuğuysanız sizin için de bir planı var. İyi 
bir plandır bu ve Tanrı onu gerçekleştirecektir. O‟nun planları 
gerçekleşme olasılığı olan iyi fikirler değildir, O‟nun planları ya 
gerçekleşecektir ya da gerçekleşecektir! Bazen Tanrı‟nın bazı 
şeylerin olmasına neden izin verdiğini bir türlü anlayamıyoruz, 
cennete gidene kadar da anlayamayabiliriz. Ancak eğer Tanrı‟yı 
seviyorsanız, başınıza gelen her şeye izin vermek için O‟nun iyi bir 
sebebi vardır. 

Yusuf da zor durumlardan geçerken anlayamamıştı ama şimdi 
anlıyordu. Ve kardeşlerinin de anlamasını sağlamaya çalıştı. “Beni 
buraya gönderen siz değilsiniz, Tanrı'dır,” diye açıkladı Yusuf. 

Daha onlar bir kelime bile söyleyemeden Yusuf onlara planlarını 
anlattı. “Hemen babamın yanına gidin, ona benden sözedin. Ona 
Yusuf, „Durma Mısır‟a gel. Burada yanımda yaşa. Hepiniz 

ailelerinizi getirin. Bu kıtlık beş 
yıl daha sürecek, kıtlık boyu 
ben size bakarım, diyor‟ 
deyin.”   
 
 

Kart 5-1 
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Kart 5-6 
 

Okul öncesi çocuklar 
sizin Yakup olduğunuzu 
varsayarak size müjde 
veriyormuş gibi yapsınlar: 
“Yusuf yaşıyor!” 
 

 
 TG+ 

 

 

 

 TG- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekrar oyunu 

 

Yusuf’la maceralar  
 

12 x A6 kartları aşağıdaki gibi 
etiketleyin:  

 

 “ezber ayetini söyleyin”            
(3 kart) 

 “500 bonus puan”                
(4 kart) 

 “kardeşler kutusu,                  
joker sıra” (1 kart) 

 “kardeşler zindanda,               
sıranı kaybettin” (1 kart) 

 “kardeşler Benyamin’le           
geri gelirler, joker sıra          
(1 kart) 

 “kardeşleri bağışla,            
joker sıra” (1 kart) 

 

Ne büyük bir heyecandı bu! Daha çok gözyaşı döküldü. Çoğunlukla 
sevinç gözyaşlarıydı bunlar. Yusuf bütün kardeşlerini öptü.  

Sonunda tekrar yola koyuldular. Yanlarında sadece satın almaya 
geldikleri yiyecek değil, daha fazlası, para, yeni giysiler, kağnılar ve 
eşekler vardı.  
Bütün şekilleri çıkarın. 

“Yusuf yaşıyor! Üstelik Mısır'ın yöneticisi olmuş,” dediler babaları 
Yakup‟a. İnanması zordu ama Yakup getirdikleri onca şeyi görünce 
doğru olduğunu anladı.  

Mısır‟daki kavuşma ne kadar da harika olmuştu! Yusuf orada 
yaşadıkları sürece bütün ihtiyaçlarını karşılamak için verdiği sözü 
tuttu (Yaratılış 47:12). Yakup ve ailesi için sanki Yusuf ölümden 
yaşama dönmüştü. Tanrı‟nın iyi planını uyguladığını görmüş 
olmalıydılar. O‟nun bütün planları iyidir; bizim anlayamadığımız 
zamanlarda bile. Başınıza gelen şeylerden dolayı şaşkınlığa 
düştüğünüz oldu mu? Eğer kurtulduysanız bu vaat sizin içindir. 
Öğrenin. Anlamadığınız zamanlarda bile o vaade inanın. Yusuf gibi 
Tanrı‟yı sevenler için özel bir vaattir bu. Belki de suçlu kardeşler 
gibisiniz. Eğer Tanrı kendisine karşı günah işlediğinizi size 
gösterdiyse o zaman sizi Tanrı‟dan uzak tutan bu yanlış şeylerden 
dönün. Bugün günahınızı kaldırması için Rab İsa‟ya iman edin. 
İbraniler 9:14’ü tekrar okuyun. 

O sizin günahınızı ve suçunuzu kaldıracaktır, o zaman Tanrı‟yı 
sevebilirsiniz. Romalılar 8:28‟deki harika vaat sizin için de geçerli 
olacaktır.  
Çocukların yüreklerinde Tanrı’ya sessizce cevap verebilecekleri sakin bir an 
geçirmek iyi olur.  
 

Tekrar soruları 

1. Eğer Tanrı‟nın çocuğuysanız sıkıntıda olduğunuzda O‟na 
güvenmenize yardım edecek Tanrı vaadi nedir? (“Tanrı'nın, 
kendisini sevenlerle birlikte her durumda iyilik için etkin 
olduğunu biliriz” Romalılar 8:28.)  

2. Mısır‟dan ilk dönüş yolculuklarında Yusuf‟un kardeşleri 
torbalarında ne buldular? (Buğday için ödedikleri parayı.) 

3. Kardeşler neden Tanrı‟nın kendilerini cezalandırdığını 
düşündüler? (Her biri vicdanında suçluluk duyuyordu.) 

4. Yusuf, onlara daha fazla buğday vermeden ve Şimon‟u salı-
vermeden önce kardeşlerin ne yapması gerektiğini söyledi? 
(Küçük kardeşleri Benyamin‟i yanlarında getirmelerini.) 

5. Suçluluk duyan bir vicdana sahipseniz iyileşmenin tek yolu 
nedir? (Çarmıhta ölüme katlanarak suçu ve günahı üzerine 
alan İsa‟ya gelmek.) 
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6. Yakup, oğullarına Benyamin‟i Mısır‟a götürmek konusunda 
ilk önce ne dedi? (“Olmaz, Benyamin‟i oraya asla 
götüremezsiniz. Yusuf zaten öldü, Benyamin‟e de bir şey 
olursa üzüntüden ölürüm.”) 

7. Benyamin‟i evinde görünce Yusuf ne yaptı? (Aceleyle 
odayı terk etti, çünkü gözyaşlarını tutamadı.) 

8. Yusuf kardeşlerinin torbalarına bu sefer ne koydurdu? (Her 
birinin torbasına satın aldıkları buğdayın parasını ve 
Benyamin‟in torbasına da saray kâsesini koydurdu.) 

9. Yahuda, Benyamin için ne yapmayı teklif etti? (Yusuf‟un 
kölesi olarak Mısır‟da kalacaktı ve böylece Benyamin eve 
dönebilecekti.)  

10. Yusuf kendisini Mısır‟a kimin gönderdiğini söyledi? (Tan-
rı‟nın.) 

11. Tanrı Yusuf‟u Mısır‟a niçin gönderdi? (Yusuf‟un ailesi 
kıtlığın sebep olacağı ölümden kurtulsun diye.) 

12. Tanrı neden bütün çocuklarıyla her durumda iyilik için etkin 
olabilir? (Çünkü O her şeyin üstünde egemendir.) 

 

Okul öncesi tekrar soruları 

1. Bolluk yıllarında elde ettikleri yiyecekleri Yusuf ne yaptı? 
(Bir kısmını bir yere ayırdı.) 

2. Bir gün hangi özel kişiler Yusuf‟tan yiyecek satın almaya 
geldiler? (Kardeşleri.)  

3. Yusuf niçin kardeşlerini tanımıyor gibi yapıp onlara sert 
davrandı? (Değişip değişmediklerini görmek için.) 

4. Yusuf kardeşlerini bağışladı. Neden kardeşlerinin ailelerini 
Mısır‟a getirmelerini istedi? (Onlara bakıp gözetmek için.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “kardeşlere ve aileye 
yiyecek sağla, joker  
sıra” (1 kart) 

 

Oyunu nasıl oynayacağınız 
konusunda Ders 1’deki  
talimatlara bakın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul öncesi 

tekrar oyunu 

 
Okul öncesi çocukların 
favorisi 
 
Önceki derslerden 
en sevdikleri oyunlardan 
birini seçin.  
 

Ders 1-5’ten okul öncesi 
soruları sorun.  
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Okul öncesi sembolleri 
 
 
 

                       
 

  Ders 1  Ders 2 

 
 

 Ders 3 
 

                      
 

 Ders 4 Ders 5 
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Yusuf’un giysisi için kalıp 
(Ders 1) 
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Eve götürülecek kartlar 
(Ders 3) 
 
 
 

          
 
 

          
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesih’e gelmek isteyen çocuğa yardımcı 
olacak adımların özeti 

 
 

Çocuğun aşağıdakileri anladığından emin olun: 
 
Tanrı 
 Tanrı kimdir? 
 Tanrı bizi yarattı. Kutsal Kitap aracılığıyla bizimle konuşuyor. 
 Tanrı kutsal ve paktır. O bizi sever. 
 
Günah 
 Günah nedir? 
 Günah Tanrı’nın buyruklarına uymamaktır. Günah Tanrı’ya karşıdır. 
 Belirli günahlar hakkında konuşunuz. 
 Çocuk bir günahkârdır. 
 Günah ceza gerektirir. 
 
Kurtarıcı 
 Sizi günahtan ancak kim kurtarabilir? 
 Neden günahlarınızdan sizi ancak O kurtarabilir? 
 Oğul olan Tanrı günahkârlar için çarmıhta öldü. 
 Rab İsa ölümden dirildi. O her şey üzerinde Rab’dir. 
 
Kişinin nasıl kurtulacağını açıklayın. 
 Rab’bin bizden ne yapmamızı istediğini ve O’nun ne yapacağını açıklayın. 
      Kutsal Kitap’tan bir ayet kullanın. Yuhanna 1:12; 3:16; 6:37; Elçilerin 
      İşleri 16:31; Romalılar 6:23 veya 10:13. 
      Rab ne yapmanızı istiyor? 
    Rab ne yapacak? 
 Zorluklar konusunda uyarın. 
 Şunu sorun: “İsa’ya güvenmeyi mi, yoksa beklemeyi mi tercih edersin?” 
 Çocuğu sesli dua etmeye teşvik edin (eğer çocuk hazırsa). 
 
Kurtuluş güvencesinden bahsedin. 
 Kullandığınız Kutsal Kitap ayetine geri dönün. 
 İmanlının yaşamının nasıl değiştiğini anlatın. 
 İsa’ya yürekten inanan kişinin bilebileceklerini anlatın. 
 
Ardından Hıristiyan yaşantısı hakkında biraz tavsiyede bulunun. 
 Kutsal Kitabın’ı oku ve ona uy. 
 Tanrı’yla, yani Göksel Baban’la konuş. 
 Rab İsa’nın senin için neler yaptığını başkalarına anlat. 
 Günah işlediğin zaman Tanrı’dan seni bağışlamasını iste. 
 Diğer imanlılarla bir araya gel. 
 Rab İsa’nın vaadini hatırla: “Sizi asla terk etmem” (İbr.13:5). 
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