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İshak çok sevinçliydi.  Oğlu Yakup evdeydi.  Hatta 
öldürmek için yemin etmiş olan Esav bile kardeşini 
iyi karşılamıştı.  Fakat Yakup’un oğulları mutlu 
değillerdi çünkü Yusuf, en genç kardeşleri, 
babalarının en çok sevdiği çocuktu. 



Yusuf’un kardeşleri Yusuf onlara rüyalarını 
anlatınca daha da kızdılar.  “Benim tahıl demetim 
kalkıp dikildi ve kardeşlerimin demetleri saygıyla 
eğildiler,” dedi Yusuf.  Bu rüya Yusuf’un 
kardeşlerinden daha önemli bir insan olacağı  
         anlamına geliyordu.  



Yusuf’un ikinci rüyasında, güneş, ay ve yıldızlar onun 
            önünde eğildiler.  Babası 
            Yakup bile kendisini  
     annesinden, babasından 
     ve kardeşlerinden daha 
     üstün gördüğü için ona 
     kızgındı. 



Bir gün Yakup Yusuf’u kardeşlerinin sürülerine 
baktıkları tarlaya gönderdi.  Kardeşleri onun 
geldiğini gördüler.  “Haydi bu hayalperesti 
öldürelim,” diye homurdandılar.  Yusuf’un kendisini     
   bekleyen tehlikeden haberi yoktu. 



Ruben, en büyük kardeş onlarla aynı fikirde değildi. 
“Kan dökmemeliyiz,” dedi.  “Bakın, burada bir çukur 
var.  Bırakalım orada ölsün!”  Ruben gece yarısı onu 
kurtarmayı planlıyordu. 



Yusuf        
yanlarına 
geldiğinde, 
kardeşleri onu 
bağladılar, ve 
Yakup’un özellikle 
en sevdiği oğlu için 
yaptırdığı renkli 
giysiyi üzerinden 
çıkarıp aldılar. 
Sonra onu korkunç 
çukurun içine 
attılar. 



Ruben yokken, Mısır’a gitmekte          
olan bir deve kervanı yakınlarına        
geldi.  “Haydi Yusuf’u satalım,”          
dedi kardeşi, Yahuda.  Pazarlık         
yapılmıştı.  Yusuf’u yirmi gümüşe            
sattılar. 



Gözyaşları ve korkuyla, Yusuf sallanan deve onu 
ailesinden ve yurdundan uzaklaştırırken yardım 
isteyen gözlerle baktı. 



“Bu Yusuf’un giysisi mi?  Kanlı.  Bunu 
çölde bulduk.”  Acımasız kardeşler 
Yakup’u en çok sevdiği oğlunu vahşi bir 
hayvanın öldürdüğüne inandırdılar.  
      Yakup elbiselerini yırttı  
      ve yas tuttu.  Hiç kimse  
      onu teselli edemezdi. 



Mısır’da, Yusuf korkmuş 
ve kendisini yalnız 
hissetmiş olmalı.  Belki 
evini özlemişti.  Fakat 
kaçamazdı.  Çok önemli 
bir Mısırlı olan 
Potifar’ın evinde bir 
köleydi.  Potifar 
Yusuf’un daima çok 
çalıştığını ve 
güvenilecek biri 
olduğunu gördü. 



“Yaptığın her şey çok iyi 
oluyor,” dedi Potifar bir gün 
Yusuf’a.  “Tanrı seninle.  Senin, 
bütün işlerimden sorumlu ve 
bütün diğer hizmetkarlarımın 
efendisi olarak baş 
hizmetkarım olmanı istiyorum.” 



Tanrı Yusuf’tan dolayı Potifar’a iyi ürünler 
ve pek çok zenginlik verdi.  Şimdi önemli bir 
adam olan Yusuf hala güvenilen ve Tanrı’ya 
sadık olarak hizmet eden        
bir insandı.  Fakat Yusuf’un           
başına bir sorun geldi. 



Potifar’ın karısı kötü bir kadındı.  Yusuf’un kocasının 
yerini almasını istedi.  Yusuf reddetti. Potifar’a 
yanlış yaparak Tanrı’ya karşı günah işlemek istemedi. 
Kadın onu zorlamaya  
çalştığında, kaçtı.   
Fakat onu yakaladı  
ve giysisini aldı. 



“Kölen bana saldırdı,” diye şikayet etti Potifar’ın 
karısı.  “Bak, giysisi burada!”  Potifar kızgındı.  
Belki karısının yalan söylediğini biliyordu.  Fakat bir 
         şey yapması gerekti.  Ne yapacaktı? 



      Potifar Yusuf’u cezaevine 
      koydu.  Suçsuz olmasına    
      rağmen, Yusuf acı içinde 
      ve kızgın değildi.  Belki de 
      her nerede olursa olsun – 
hapiste bile olsa, eğer Tanrı’yı 
onurlandırırsa, Tanrı’nın da onu 
onurlandıracağını zorluklarının   
       I çindeyken öğreniyordu. 



“Sevilen Oğul bir Köle Oluyor” 
 

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir  
hikaye 

 
Yaratiliş Bölümler  

37 ve 39 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 



60 7 

Son 



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır. 

 
Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 

yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 

günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi. 
 

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin.  

 
Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun!  

Yuhanna 3:16 
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