
KADINLAR SERİSİ:RUT (4)
RAB YOKLUKTAN BEREKETE KAVUŞTURUR

KAHVERENGİ GÖZLER

Amy Carmichael (1867-1951), yaklaşık 55 yıl Hindistan’da Rab için
hizmet etmiş bir kadındır. Küçükken bir özelliğinden ötürü kendisiyle
alay edilirmiş. Tüm İrlandalı veya İngiliz çocukları gibi gözleri mavi
değil, kahverengiymiş. Bu yüzden arkadaşları kendisiyle çok alay
ederlermiş. Her gece gözlerinin rengini değiştirmesi için dua ettiğini
daha sonra kendi anlatmıştır. Gözyaşları içinde Tanrı’ya dua edip
kahverengi gözlerinin maviye dönüşmesini istermiş. Her sabah
aynaya koşup duasının gerçekleşip gerçekleşmediğini merak edermiş.

Arkadaşları tarafından dışlanmış bu kız, Rab’be hizmet için yirmili
yaşlarında Hindistan’a gitmiş. Burada tapınaklara adanan veya
sokağa bırakılan küçük kız çocukları için bir yetimhane kurmuş. Tüm
hayatını buna adamış. Yerel halk, tapınaklarına Avrupalı ve Amerikalı
Hristiyanları sokmuyorlarmış ama Amy çok rahat girip çıkabiliyormuş.
Çünkü yerel halk yabancıları mavi gözlerinden ayırt ediyormuş;
Amy’nin gözleri kahverengi olduğu için kendilerinden farklı
görmüyorlarmış.
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Böylece küçükken dışlandığı, alay edildiği özelliği, Hindistan’da
Rab’bin egemenliği için rahatça hizmet edebilmesini sağlayan büyük
bir ayrıcalığa dönüşmüştü.

Soru: Toplumun zayıflıklara bakış açısı nasıldır? Sizce bunun sebepleri
nelerdir?

Zayıflıklarımız bazen bizim en güçlü yönümüz olabilir. Biz zayıflık
gördüğümüz özelliğimizden ötürü üzülürken, lütuftan yoksun
bırakıldık diye düşünürken, bizi yaratan Rabbimiz’in hayatımızda
iyilik için etkin olduğunu unuturuz. Aslında yapacağımız şey, O’nun
iyiliğine ve bizi özenle yarattığına güvenmektir.

SIĞINAK

Şimdi 4:1-8 ayetlerini okuyalım yüksek sesle.
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Önceki çalışmamızda Boaz’ın yakın akraba olarak görevinden
bahsetmiştik. Boaz yakın akrabalardan biriydi ama tek yakın akraba
değildi, dolayısıyla tarlayı satın almaya da, Rut’la evlenmeye de
mecbur değildi. Ancak yakın akrabalık sorumluluğu olan Mahlon,
tarlayı satın almaya, diğer akraba yükümlülüğü olan evlenme
zorunluluğundan ötürü yanaşmamıştı. Rut’la evlenir de oğlu olursa
kendi mal varlığı Elimelek’in (Naomi’nin ölen kocasının) soyuna geçer
diye bu yükümlülüğünden kaçınmıştı. Aslında Mahlon için akrabasının
dul kalan karısıyla evlenmemesi bir utançtı ama mallarını başka
aileyle paylaşma uğruna bunu umursamamıştı. Kadınların bu
durumda yapabileceği bir şey yoktu. Bu yüzden Boaz onları her
anlamda kurtarmıştı. Tıpkı Naomi’nin iki gelininden Rut’un Naomi’ye
iyilik göstermeye gönüllü olması gibi, Boaz da iki akrabadan Naomi’ye
iyilik göstermeye gönüllü olan olmuştu.

Soru: Rut 2:12 ayetine tekrar bakalım. Boaz’ın bu duası, dileği
sonunda nasıl gerçekleşti?

Şimdi 4:9-12 ayetlerini okuyalım.

O dönemki evlilik andının, günümüzde de hala bazı yörelerde varlığını
sürdüren ihtiyarlar heyetinin ve halkın önünde gerçekleştirildiğini
görüyoruz. Onların varlığıyla bu evlilik yasal hale gelmiştir. Ayrıca
kutsama sırasında Tamar ile Peres’in adlarının anılması anlamlıdır.
Tamar, oğlu Peres’i, ölen kocasının akrabası olan Yahuda’dan dünyaya
getirmişti. Peres, Yahuda oymağının ileri gelenlerinden olmuştu. Boaz
Peres’in soyundandı. Matta 1:5’te Boaz’ın soyuyla ilgili ilginç ve
önemli bir bilgi daha verilir. Burada İsa Mesih’in soy ağacı
sıralanmaktadır. Listede Boaz’ın da adı geçer. Onun Eriha’daki eski
fahişe Rahav’ın oğlu olduğu yazılıdır. Rahav’ın kim olduğunu
hatırlayalım. İsrail halkı Mısır’dan çıkmış, göçebe olarak çölde uzun
yıllardır vaat edilmiş topraklara doğru yolculuk ediyordu.
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Topraklara yaklaştıklarında, Yeşu ile Kalev, halkın geçeceği surlu bir
kentin güvenli olup olmadığını araştırmaya gitmişti. Rahav, Tanrı’yı
ve halkını duymuştu, onlara saygı duyuyordu. Yeşu ile Kalev’in kente
girmelerine yardımcı oldu, yakalanmamaları için onlara sığınma
sağladı. Onlar da kenti ele geçirdiklerinde Rahav’ın hayatını
bağışlayarak Tanrı’nın lütfunu gösterdiler. Bir zamanlar bunları yapan
bir kadının oğlu olan Boaz, yine Tanrı halkından dul kadınlara sığınma
sağlamış, geleceklerini kurtarmıştı. Rahav’ın bu halka ve kendisine
saygı duyduğunu gören Tanrı Rahav’a lütfetmişti, şimdi Tanrı bu dul
kadınlara lütuf gösteren Boaz’ı gelecekle ilgili büyük planına dahil
ederek ona lütuf göstermişti.

Naomi’nin Moav’dan yola çıkarken Tanrı’ya hangi sözlerle yakardığını
hatırlayalım (1:20-21). “Bana ‘Mara’ deyin; her şeyim vardı ama eli
boş döndüm,” diyordu. Kocasını, oğullarını kaybetmenin acısını
derinden yaşıyordu. 2:20’de, ‘Rab bana acı verdi, bana felaket
getirdi,’ demişti. Bunları hatırladığımızda, kadınların Naomi’ye
4:14-15 ayetlerinde söyledikleri ne kadar anlamlı ve önemli! Şimdi
4:14-15’i yüksek sesle okuyalım. Özellikle saygın tutumuyla ün yapmış
Rut ve kayınvalidesi için halk da seviniyordu.

Soru: Rab Naomi’nin hayatını nasıl değiştirdi? Rut ve Boaz’ın hangi
tutumları bu değişime aracı oldu?

Rut ve Boaz evlendiler. Rut’un bir oğlu oldu. Tanrı, biri İsrailli bile
olmayan iki dul, fakir ve insanların gözünde önemsiz görünen, her tür
güvenceden ve gelecek umudundan yoksun kadına kaybettikleri her
şeyi geri vererek geleceğe dönük büyük planlarında dahil etmişti.
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Naomi’nin kaybettiği bütün kutsamaları ona yeniden kazandırmıştı.
Memleketine eli boş dönen Naomi, hem topraklarına kavuşmuş hem
soyunun geleceği kurtulmuş hem kutsanmıştı. Rut’un sadakat ve
itaatle önce Naomi’ye sonra Boaz’a sığınması, Naomi’nin de en başta
Tanrı’ya ve memleketine sığınması, Boaz’ın kendisine ve topraklarına
sığınmayı seçen bu kadınlara iyilik ve lütufla karşılık vermesi, sonuçta
bu ailenin ve aslında tüm İsrail halkının geleceğini şekillendirdi.
Rab’bin Rahav’dan itibaren kendisine sadık kalan bu soya ve onlar
aracılığıyla yine O’na sadık olan halkının kadınlarına sürekli iyilik
gösterdiğini görmek gerçekten hayret vericidir!

Sonunda Rut ve Boaz’ın oğlu Ovet, Kral Davut’un büyükbabası
olacaktır. Davut da İsa Mesih’in atasıdır. İsa Mesih bizim gerçek
“yakın akrabamız” olarak bizi günahın utancından kurtarmıştır. Rut
kitabı bize Tanrı’yı severek, O’na güvenip itaat ettiğimizde her ne
durumda olursak olalım kendi egemenliği için kullanabileceğini
anlatır.

Soru: Kendinizi zayıf, önemsiz ve dışlanmış hissettiğinizde Tanrı’nın
sizi kendi planları için nasıl kullanabileceğini düşünüyorsunuz?

YAŞAMDAN KESİTLER

Aşağıdaki cümleleri okuyalım. İlk cümledeki boşluklara kendi
zayıflığınızı, önemsiz hissettiğiniz bir yanınızı, suçluluk ve
utancınızı yazın (isterseniz tabii). Bunu dilerseniz grubunuzla
paylaşın.
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İkinci cümleye de Tanrı’nın sizi bu durumlardan nasıl
çıkardığını yazın. Eğer hala bu durumdaysanız, Rut kitabından
öğrendiklerimiz ışığında bu durumdan Tanrı’nın sizi nasıl
çıkarabileceğini düşünün ve yazın. Yine dilerseniz bu
yazdıklarınızı grubunuzla paylaşın.

Eğer bu durumlardan ötürü çok zorluk yaşıyorsanız, lütfen
grubunuzdan dua isteyin veya grup olarak birlikte bu kardeşler
için dua edin.

1. Ben …………….......................................... olduğum için kendimi
suçlu ve utanç içinde hissediyordum.

Ama Tanrı beni ………………..................................................................
den kurtardı ve utancımı kaldırdı.

2. Ben …………………………...................................... olduğumdan dolayı
kendimi çok zayıf hissediyordum.

Ama Tanrı ………………...................................... olmamdan dolayı beni
………………………………...

3. Kendimi ……………………..............................................................
dan dolayı bereketsiz hissediyordum.

Ama Tanrı beni
………………….................................................................. ile
bereketledi.

4. Kendimi …………………………................................................ olarak
önemsiz ve değersiz hissediyorum.

Ama Tanrı benim
………………................................…………………………..…….......
olduğumu bana gösterdi.
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UYGULAMA

Bu bizim Rut kitabımızla ilgili son çalışmamızdır.

Rut ve Naomi özellikle sevgi, güven, bağlılık ve itaat konusunda bize
çok şey öğretirler. Onlar aracılığıyla Tanrı’nın bizim için gerçek bir
kurtarıcı ve kanatları altına sığınabileceğimiz Rabbimiz olduğunu da
öğreniriz.

Yukarıda dua ettiğimiz konular için grubunuzla dua etmeye devam
edin.

Rab’bin size verdiği değeri her zaman hatırlayın. Dua ettiğiniz
konularda Rab sizi bereketlediğinde sevinçle grubunuzdakilerle
bunları paylaşın, böylece onlar da teşvik alsınlar.

Rab hepimizin kurtarıcısı, sığınabileceğimiz kayamızdır. Ellerimiz boş
halde O’na sığındığımızda, O’na güvendiğimizde, yöneldiğimizde,
saygınlıkla O’na yaraşır yaşam sürdüğümüzde bizden iyiliğini
esirgemez. O’na şükürler olsun.

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:
1.resim: Kamu malı: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amy_Carmichael_with_children2.jpg
2.resim: Kamu malı: Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) - Rut Boaz′ın tarlasında (1828) url:
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/julius-schnorr-von-carolsfeld-ruth-in-boazs-field
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_Part3/overview-images/010-ruth-3.jpg?1538658158 -- compressed
4.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_Part3/overview-images/011-ruth-3.jpg?1538658159 -- 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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