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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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04 02 02 Kadınlar–Rut

KADINLAR SERİSİ:RUT (2)
SENİN TANRIN BENİM TANRIM OLACAK

Çalışmamıza başlarken şu ilahiyi birlikte söyleyelim:

// İsa’yla gitmeye karar verdim // (3)

Geri dönmem, geri dönmem

// Kimse benle gelmezse ben yine giderim // (3)

Geri dönmem, geri dönmem

// Dünya arkamda haç önümdedir // (3)

Geri dönmem, geri dönmem

Severek söylediğimiz bu ilahinin çarpıcı hikayesini duymuş
muydunuz? Yaşanmış bir hikayedir bu.
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Bir vakitler, Hindistan’ın bir köyünde bir adam ailesiyle birlikte iman
etmiş. Ancak köydekiler bundan çok rahatsız olmuşlar. Bir gün onu
köyün orta yerine getirmişler. Ailesi de onunla birlikteymiş. Köyün
muhtarı ona İsa Mesih’e olan imanından vazgeçmesini söylemiş, yoksa
onu ve ailesini öldüreceklermiş. Adam ilk iman ettiği zamanlarda
yazdığı bu ilahiyi hatırlamış. Söylemeye başlamış. Önce çocuklarını
sonra da karısını adamın gözlerinin önünde öldürmüşler. Muhtar, “Bak
sıra sana geldi, seni de öldüreceğiz” demiş. Adam ilahiyi söylemeye
devam etmiş: “Geri dönmem, geri dönmem.” Sonunda onu da
öldürmüşler.

Köyün muhtarı bu olaydan sonra bir türlü rahat edememiş. Adamın
kararlılığı aklından çıkmıyormuş. Sonunda o da İsa Mesih’e iman
etmiş. Köyün orta yerine çıkmış ve herkese, “Ben İsa Mesih’e iman
ettim” diye de açıklamış. Köylüler tabii çok şaşırmışlar. Zamanla onlar
da birer birer İsa Mesih’e iman etmişler.

Bu ilahinin sözleri sizi şimdi nasıl etkiliyor?

Sadık bir şekilde devam etmek neden zordur?

Habakkuk peygamberin şu sözlerini hatırlayalım:

“Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse
de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar
ağılları, sığır kalmasa da ahırlarda, ben yine RAB sayesinde
sevineceğim, kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.”
(Hab. 3:17-18)
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UYGULAMA

Hepimizin hayatında Rab’be sadık kalmaya, iyi bir örnek olmaya
çabalarken zorlandığımız koşullar olabilir. Rut’un attığı o ilk adım,
bağlılık adımı bizlere örnek olsun. Gelecekte bizi neyin beklediğini
bilmediğimizde aynı adımı atmaya karar verelim, her durumda Rab’be
bağlılığı seçelim. Rab kendi amacına göre bizi bereketlemek için
koşulları şekillendirecektir.

Dilerseniz ikişerli gruplar halinde toplanalım ve Rab’be sadık kalmaya
ve saygın yaşam sürmeye gayret ederken bizi zorlayan koşullar
hakkında konuşalım.

Hem kardeşimiz hem kendimiz için bir sonraki buluşmamıza kadar bu
konuda dua etmeye devam edelim.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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Şimdi Rut’un Naomi’ye söylediği, “Nereye gidersen gideceğim, seni
bırakmam” sözünü nasıl yerine getirdiğini görelim. Önce 2. bölümü
yüksek sesle okuyalım. Rut’un kim olduğu, nereli olduğu duyulmuştu.
Böyle küçük yerlerde, her şey herkesin gözü önünde ve apaçıktır,
her hareket gözlenir, sınanır. Özellikle yeni gelmiş iki dul kadının
kim olduklarını saklamaları ve başlarına bir kötülük gelmesinden
sakınmaları oldukça zordur; korunmasız göründükleri için saldırılara
açıktırlar. Boaz’ın Rut’a söylediklerinden, Naomi ve Rut’un barınmaya
başladıkları bu yerde saygın bir yaşam sergiledikleri anlaşılıyor.

Soru: Kendi hayatımızda herkesin gözü önünde özenle ve sadık bir
şekilde Tanrı’yı izlemeye çalışırken ne gibi zorluklar yaşıyoruz?

Rut’un tarladan bu şekilde başak toplaması alışıldık bir işti. Dul
kadınların tarlalarda ekin toplamasına izin vermek Yasa Kitabı’nda
buyrulmuştu: "Tarlanızdaki ekini biçtiğinizde, gözden kaçan bir demet
olursa, almak için geri dönmeyin. Onu yabancıya, öksüze, dul kadına
bırakın. Öyle ki, Tanrınız RAB el attığınız her işte sizi kutsasın.” (Yas.
24:19). Yine de 2:22’de Naomi’nin Rut’a tembihinden, dul kadınların
saygın bir iş yapmaya çabalarken bile kötü niyetli insanlardan ötürü
tehlike altında olduğunu anlıyoruz. Bu tür bir tehlikeyi de göze aldığı
anlaşılan Rut, sorumluluk üstlenerek tek başına tarlaya gitmişti, hem
20 kilodan fazla buğdayı ve kendisine verilen yiyecekleri
kayınvalidesine götürmüş hem de başından geçenleri gizlemeyip bir
bir anlatmıştı.

Soru: Şimdiye dek okuduklarımıza göre, Rut’un nasıl bir kişiliğe sahip
olduğunu aramızda konuşalım.

Rut’un Rab’be inandığından, kötülüğün ve iyiliğin karşılığını
vereceğine güvendiğinden söz etmiştik. Bu bölümde gerçekten de
bağlılığının ve emeklerinin karşılığında kendisine iyilikle ve cömertçe
yaklaşan biriyle karşılaştığını görüyoruz.

Soru: Tanrı’nın bir insan aracılığıyla size iyilik gösterdiğini
hissettiğiniz zamanlar olmuştur. Buna kendi hayatınızdan örnek
verebilir misiniz?
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Hatırlarsak, Naomi’nin iki gelini vardı. Onlarla beraber gelmeyen
gelini aslında gelmemekle bir kötülük etmiş değildi, ama Rut’un
gelmeyi seçmesi Rut’un iyiliğini ön plana çıkarmıştı. Böylesine bir
bağlılık gösteren Rut’un her şeyi geride bırakıp kaynanasıyla gitmeye
karar vermesinin ne denli önemli bir seçim olduğunu bir sonraki
çalışmalarımızda daha net göreceğiz. Ayrıca Boaz’ın kimliğine ve
Rut’a yaklaşımına bir sonraki çalışmamızda değineceğiz. Ancak 2:3
ayetinde belirtilen bir detay bize bir ipucu verir.

Bu ayeti yüksek sesle okuyalım.

Soru: Boaz’ın herhangi biri olmamasını ve Rut’a yaklaşımını
düşündüğümüzde, bu karşılaşmanın basit bir rastlantıdan başka neyin
etkisi olduğunu söyleyebiliriz? Bunun üzerinde biraz konuşalım.

YAŞAMDAN KESİTLER

Aşağıdaki örnek olayları okuyalım. Birlikte cevaplandıralım:

- Bu bayanlar kendi hayatlarının hangi alanlarında sadık kalmakla
ilgili mücadele veriyorlar? Verdikleri kararları sadakatle uygulamada
nasıl bir davranış sergiliyorlar? Siz olsaydınız nasıl bir cevap verir,
nasıl bir tutum içinde olurdunuz?

A. Mehtap: N’aber Eda? Yeni işe girmişsin, hayırlı olsun.

Eda: Sağol canım ama kaygılıyım biraz. Pazar günü de mesai
oluyormuş burada. Kiliseden ve kardeşlerden uzak kalacağım bir süre
galiba...

Mehtap: Ya! Çok üzüldüm Eda, benim de başıma gelmişti, çok zor
olacak senin için. O kadar kuruyor ki insan, kısa sürede ruhsal
hayatında çok zayıf düşüyorsun... Pazarları izin alsan?

Eda: Ben de üzülüyorum ama kiliseye gitmek için izin kullandığımı
öğrenirlerse çıkartabilirler beni işten. İhtiyacım var bu işe.
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B. Nazan: Kahven çok güzel olmuş, eline sağlık canım. Çevirelim
falımıza bak.

Elif: Rab’be söz verdim, bir daha asla fal bakmayacağım.

Nazan: Ya o başka bu başka, eğlence bu. Bizi mi kıracaksın şimdi!

Elif: Seni kırmak istemem. Rab’be verdiğim sözden dönemem.

C. Zehra: Her sabah, bugün daha sakin ve yumuşak huylu olacağım
diyorum kendime ama kayınvalidem buna izin vermiyor.

Dilek: Gerçekten zor. Yine de her sabah böyle bir kararla güne
başlamaya çalış

Zehra: Çalışıyorum Dilek. Ama ben onun yaptıklarına karşı sakin ve
yumuşak huylu davrandıkça kendisinin daha haklı olduğunu sanıyor.
‘Bak işte, böyle susarsın, çünkü haklı olduğumu sen de biliyorsun‘
diyor. Daha ne yapacağımı bilmiyorum.

D. Sevil: Bu pazar seni Esra’yla gördüm, çok sevindim. Onca şeyden
sonra nasıl gidip selam verdin ona, çok şaşırdım.

İpek: Benim için de kolay olmadı ama çok dua ettim ve Esra’ya gidip
selam vermeme engel olan olumsuz düşüncelerin hepsini Mesih’in
çarmıhına bıraktım.

Sevil: İpek... Sahiden çok etkilendim! Ben de biliyorsun Saliha’yla
böyleyim, içime de sinmiyor hiç böyle kalmamız ama adım da
atamıyorum bir türlü, o atsın diyorum ama haklısın, böyle yapmak
lazım. Dua edeceğim ben de bunu yapmak için.
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RUT’UN BAĞLILIĞI

Bir önceki çalışmamızda Naomi’yi tanımaya çalıştık, onun yürek
tutumunu ve Tanrı’ya sadakatini gördük. Gelinlerini kendisiyle
sürüklemek istemediğini söylediğinde gelinlerinden birinin, Rut’un
farklı bir tepki verdiğinden söz etmiştik. Bu tepkiyle başlayarak Rut’u
tanımaya çalışacağız. Şimdi Rut 1:15-18 ayetlerini yüksek sesle
okuyalım.

Rut’un 16-17. ayetteki sözleri çoğunlukla evlilik törenlerinde
söylenirdi. Bu sözler, sadakatin ve bağlılığın güçlülüğünü anlatırdı.
Rut’un “Rab bana daha kötüsünü yapsın” diyerek ant içmesinden,
Rab’be inandığını, kötülüğün ve iyiliğin karşılığını vereceğine
güvendiğini anlıyoruz. Kayınvalidesine sadakatle hizmet eden Rut,
kocasının halkının Tanrısı olan Rab’be de bağlılık gösteriyordu.

Kendi topraklarından ayrılıp gitme kararı sizce kolay mıdır, bu konuda
neler düşünüyorsunuz?
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