
KADINLAR SERİSİ:RUT (3)
İTAATİN ve İYİLİĞİN GÜÇLÜ ETKİSİ

YAĞMUR YAĞMAZSA

Sevgilim senin için dağları delerim, okyanuslar aşarım,
orduları yener, uzak diyarlardan koşar gelirim. Cumartesi
görüşürüz… yağmur yağmazsa!”

Okuduğumuzda bizi güldüren bu duvar yazısı, insanın söyledikleri
ile yaptıkları arasındaki fark hakkında size ne düşündürüyor? Biraz
aramızda konuşalım.

Birine sevdiğimizi, onun için her şeyi yapacağımızı söylemek kolaydır.
Ama söylediklerimizi yapmazsak bunun ne anlamı kalır, değil mi?
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SÖYLEDİKLERİNİ YAPACAĞIM

Geçen çalışmamızda Rut’un Tanrı’ya ve ölen kocasının halkına,
annesine bağlılığından söz etmiştik. Her şeye rağmen saygın bir
yaşam sürmeye, ağır koşullarda çalışmaya gayret ettiğini görmüştük.
Bu çalışmamızda, Rut’un alçakgönüllülüğünün, bağlılığının ve
güveninin ne denli şaşırtıcı ölçüde olduğunu göreceğiz.

3. bölümü yüksek sesle okuyalım.

Boaz’ın Rut’la evlenmek istediğini belirttiği kısım eski çeviride,
“cariyenin üzerine eteğini ört” diye geçer (3:9). Bu hareket evlenme
teklifi anlamına geliyordu. Naomi’nin Rut’tan isteği bize biraz garip
gelebilir. Bizim için böyle bir şeyi kabul etmek biraz zor olabilir. Şimdi
2000’li yılların modern dünyasından bu olayı değerlendirmek elbette
biraz eksik olacak. Kültürü anlamamız gerekir.

2:3’te Boaz’ın, Naomi’nin ölen kocası Elimelek ile aynı boydan (Efrat
boyu; 1:2) olduğu belirtilmiştir, yani Boaz Naomi’nin yakın
akrabasıdır. İbranicede yakın akrabaya “goel” denir; ‘kurtarmak’ veya
‘erkek akraba’ anlamına gelir. Yakın akrabanın Yasa’ya göre görevleri,
ölen erkek kardeşin karısıyla evlenmek, fakir akrabalar eğer köle
olarak satılırsa onları kurtarmak veya kan öcü almaktı (Yas. 25:7-10).
Aslında bazı yorumlara göre Boaz ile evlenme hakkı öncelikle
Naomi’nindi. Naomi böylece hakkı olan toprakları geri alabilirdi.
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Ama Boaz’ın iyiliğini ve olgunluğunu gören Naomi herhalde, evini,
yurdunu ve evlenme olanağını terk edip kendisiyle gelen gelinine
bu adamın iyi bir gelecek sağlayabileceğini düşünmüştü. Naomi’nin
gelinine sevgisi bir kere daha kendini gösteriyor burada. Rut da
Naomi’nin kendisinin iyiliğine olmayacak bir şeyi istemeyeceğine
güveniyordu. Ayrıca Naomi’yi seviyordu. Nereye giderse oraya
gideceğini söyleyerek bu sevgisini zaten göstermişti. Sonuçta bu
güven ve sevgi Rut’un Naomi’nin söylediğini yerine getirmesini
sağlamıştı. “Söylediğin her şeyi yapacağım.” (3:5)

Soru: Sizin hayatınızda da tuhaf bulduğunuz veya yapamam dediğiniz,
itaat etmekte zorlandığınız bir konu oldu mu? Biraz tanıklık verebilir
misiniz?

Boaz’ın yakın akraba olduğundan bahsetmiştik. Şimdi biraz da onu
yakından tanımaya çalışalım. Boaz, Rut’u gördüğü ilk andan itibaren
ona iyilik gösterdi. Önce, Rut’un kim olduğunu öğrendiği adamlarına
kadının tarlada güvenlik içinde çalışabilmesi için buyruk verdi (2:9).
Rut’un daha fazla toplayabilmesi için hazır başak demetlerinin de
ona bırakılmasını çalışanlarına tembihledi (2:15-16). Rut’un hakkında
duyduklarını övgüyle Rut’a söyledi, sadakatine ve çalışkanlığına ne
kadar kıymet verdiğini Rut’a gösterdi (2:11-12). Rut tarladan
topladıklarıyla kaynanasıyla kaldığı yere o kadar yüklü dönmüştü ki
Naomi hayretle şükretmiş, Rab’den Boaz için kutsama dilemişti
(2:19-20). Sonra, Rut Naomi’nin sözünü dinleyip Boaz’ın yanına varıp
kendisiyle evlenmesini istediğinde Boaz ona saygınlıkla karşılık verdi.
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Rut’un daha cazip seçenekleri gözetmek yerine kocasının soyunun
geleceğine verdiği öneme hayranlığını dile getirdi (3:10-13). Ayrıca
Rut’un böyle yanına geldiğini gören olmasın, kadının saygınlığı zarar
görmesin diye onu kolladı (3:14-15).

Soru: Boaz’ın başından beri Rut’a karşı tutumunu düşündüğünüzde,
Boaz sizce nasıl biriydi?

Rut, Naomi Moav’dan ayrıldığından beri onu bırakmadı, her şeyini
ardında bırakarak onunla gitti, yabancı bir memlekette tanımadığı
insanların tarlasında çalıştı. Sadece bunları yapsaydı bile övülmeye
değer bir yaşam sürmüş olurdu. Ancak daha da fazlasını yaptı. Boaz
da Rut gibi, kendisine düşen görevden fazlasını yaptı, bu dul kadınlara
fazlasıyla iyilik gösterdi. Rut’un evlilik adımı atmaya itaat etmesi ve
Boaz’ın bu iki dul kadına iyiliği, Naomi’nin soyunu ve toprağını
kurtaracak, kutsanmasını sağlayacaktı. Buna bir sonraki
çalışmamızda değineceğiz.

YAŞAMDAN KESİTLER

Aşağıdaki örnek olayları okuyalım. Her birinde bir itaat etmeye
karar veren birinin durumunu göreceğiz. Her durumdan sonra
şu iki soruya birlikte cevap verelim:

- Bu kişiler neden itaat etmeliler?

- Her diyalogun sonunda “Bakalım ne olacak” sorusu var. Sizce ne
olmuştur sonrasında?
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A. Seda: Ezgicim senin
durumuna çok üzülüyorum.
Artık buna bir son vermelisin
diye düşünüyorum.
Kayınvalidenin sana karşı
tutumu hiç hoş değil.

Ezgi: Ben de artık
dayanamayacak hale gelmiştim.
Ama biliyor musun ne oldu?
Kutsal Kitap okurken

“Düşmanlarını bile seveceksin” ayeti çok yüreğime dokundu.
Kayınvalidem benim düşmanım değil diye düşündüm. Ama onu
sevmekte çok zorlanıyordum.

Seda: Öyle birini sevmekte herkes zorlanır.

Ezgi: Ama yüreğimi değiştirmeye karar verdim. Bu ayete itaat etmek
ve Rab’bin ne yapacağını görmeye karar verdim.

Seda: Ben de merak ediyorum. Bakalım ne olacak?

B. Başak: Ben Semih abiyi
anlayamıyorum. Neden şimdi
bana bu hizmete ara vermem
gerektiğini söyledi? Çok
severek yapıyordum!

Sevgi: Sanırım çok yorgun
göründüğünden... O da senin
iyiliğini istiyor, biliyorsun.

Başak: Biliyorum ama bunu
kabul etmek şu an çok zor geliyor.

Sevgi: Seni anlıyorum. Ama ben de biraz dinlenmek sana iyi gelir diye
düşünüyorum.

Başak: Kilise önderim olduğu için bir şey diyemiyorum. Çok da
hoşuma gitmiyor ama tamam, öyle olsun. Bakalım ne olacak?
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C. Sevda: Nasıl yani? Bugün
söyleyecek misin?

Dilek: Evet söyleyeceğim. Artık
bunu saklamak istemiyorum.

Sevda: Gerçekten mi?

Dilek: Hristiyan olduğumu
neredeyse iki senedir ailemden
saklıyorum. Artık bunu

saklamak istemiyorum. Bazen kiliseye gelirken yalan söylemek
zorunda kalıyorum. Çok rahatsız oluyorum.

Sevda: Sonuçlarını düşündün mü?

Dilek: Evet düşündüm. Her şekilde Rab’bi hoşnut etmek istiyorum.
Bugün söyleyeceğim. Bakalım ne olacak?
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UYGULAMA

Hazırlık için gerekli malzemeler: Bir küçük kağıt, bir kalem.

Şimdi biraz dua edelim. Rab’den itaat etmenizi istediği ama
zorlandığınız bir konuyu size hatırlatmasını isteyin. Bu konuyu
kağıtlara yazalım. Eğer gizlemek istediğimiz bir konu değilse,
grubumuzdan birine verelim. Bir sonraki buluşmamıza kadar
birbirimiz için bu konuda dua edelim.

Zorlandığınız konuda itaat etmeye başladıysanız, bu itaatinizin
sonucunda Rab’bin bir bereketine tanık olduysanız, hem hafta içi hem
de bir sonraki buluşmamızda kardeşlerle paylaşalım.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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• Bu dersten öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizle, kendi
çiziminizle, hatta kendi şiirinizle ifade edebilirsiniz.

Resimlerin telif hakkı: Shutterstock (www.shutterstock.com) ve kamu malı. Onun dışında:
2.resim: Kamu malı: ‘Ruth’s Story’, Thomas Matthews Rooke, 1876
3.resim: Telif hakkı atıfı: Distant Shores Media/Sweet Publishing [CC BY-SA 3.0
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] url: https://media.freebibleimages.org/stories/
FB_Ruth_Part2/overview-images/004-ruth-2.jpg?1538658155 -- compressed

Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek yücelik
üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh

olan Rab sayesinde oluyor. 2.Ko.3:18
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