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Eğer büyük-büyük- 
 - anne babalarınızı, onların 

 annebabalarını, ve sizden 
 önce gelen ailenizdeki 

 bütün insanları 
 tanıyabilseydiniz, … 



… ne şekil bir insan oldukları 
konusunda şaşıracaktınız. 



Kutsal Kitap’ta, İsa’nın 
insansal atalarından biri 
Rut’tu – putlara tapmış 
olan Moavlı bir bayandı. 



Rut’un hikayesi, Tanrı’nın  
halkının Tanrı’ya güvenmeyi  
ve itaat etmeyi bıraktıkları,  
Şimşon’un zamanından  
sonra İsrail’de başlıyor.   
Korkunç bir kıtlık  
ülkeyi vurmuştu. 



Kıtlığın ne olduğunu biliyor 
musunuz?  Doğru!  Kıtlık meyve  
ya da ürünün yetişmediği,  
ve hayvanların ve bazen  
insanların bile açlıktan  
öldükleri zamandır. 



Bir adam, Elimelek, eşi ve iki  
oğluyla beraber yemek bulabilmek  

için Beytlehem’i terk etti. 



Moav’a, insanların putlara  
tapındığı bir ülkeye gitti. 



Moav’da  
işler Elimelek ve ailesi  
için iyi gitmedi.   
 
 
 
 
 
 
İki oğlu gibi o da öldü.  



Karısı,  
Naomi, iki oğlunun karısıyla,  
Rut ve Orpa’yla, geride kalmıştı.   
 
 
 
 
 
 
Her iki kızda Moav’dan dı.  



Şimdi Naomi, Rab’bin Halkını 
 ziyaret ettiğini ve onlara 

 ekmek verdiğini duymuş bir 
 duldu.  Kendi 

 ülkesine 
 geri 

 dönmeye 
 karar 
 verdi. 



Fakat iki kız ne yapacaklardı?  
Naomi onlara Moav’da 
 kalmalarını ve tekrar 

 evlenmelerini 
 tavsiye 

 etti. 



Orpa kendi ailesine geri döndü.  
Fakat Rut bunu yapmayı reddetti.  

Bunun yerine, Rut kaynanasını 
 asla terk etmeyeceğine söz 

 verdiği sevgi dolu 
 bir şiir söyledi. 



Naomi’nin eski arkadaşları 
 onun Beytlehem’e 

 geri gelmesine 
 sevindiler.  Fakat 

 o onların kendisini 
 Naomi (tatlı) yerine 
 “Mara” (acı) olarak 

 çağırmalarını 
 istedi. 



“Çünkü Her Şeye 
Gücü Yeten Tanrı 

bana çok acı verdi.”  
Naomi – Rut’tan 
 başka – hiçbir 
 şeyi olmadan 

 geri dönmüştü. 



Rut Moav’daki pek 
 çok insan gibi putlara 

 tapınmış olmasına 
rağmen, puta 

 tapınmaktan İsrail’in 
Yaşayan Tanrı’sına  

            tapınmaya 
            döndü. 



Rut Naomi’nin yeterince 
yemeği olduğundan emin 
olana kadar çok çalıştı.  

Her gün tarlada ekin 
biçenleri takip etti ve 

geride kalan ürünü  
             topladı. 



Tarlanın sahibi, 
Boaz, Rut’un 
kaynanasına 
 ne kadar iyi 
davrandığını 

 duydu.   



Onunla tanıştığında, 
Boaz orakçılarına 

 ona yardım 
 etmek amacıyla 
 geride çok tahıl 

 bırakmalarını 
 buyurdu. 

Boaz Rut’dan 
hoşlanmaya 

              başladı. 



Rut Naomi’ye 
 Boaz’I ve iyiliğini 

anlatınca yaşlı 
 kadın Tanrı’yı 

 yüceltti. 



“O adam 
 akrabalarımızdan, yakın 

akrabalarımızdan 
biridir.” 



                            Zaman 
                       geçti, Boaz 
Rut’la evlenmek ve Naomi’ye 
ve ailesinin topraklarına 
bakmak istedi.  Fakat  
başka bir yakın akrabanın  
ilk şansı vardı. 



                         Bu adam  
                        toprakları 
almak istedi – ama Rut’u  
eş olarak almak istemedi.  
Yasa diğeri olmadan birine 
sahip olunamayacağını 
söylüyordu. 



O günlerde, insanlar antlaşma 
yapmak için el sıkışmazlardı.   
Boaz insanların önünde  
çarığını çıkarıp diğer  
adama  
verdi. 



İş anlaşması yapılmıştı.  Rut 
onun karısı olabilirdi.  Şimdi  
o ve Naomi Boaz’ın  
ailesinin üyeleriydi.  



Boaz ve Rut ilk 
oğullarına Ovet 
adını verdiler.  
Ovet İsrail’in 
büyük Kralı 
Davut’un büyük 
dedesi oldu. 



Fakat bundan daha muhteşem 
olarak, bebek Ovet Rab İsa  
Mesih’in atasıydı.  İsa kralların  
Kralı ve dünyanın Kurtarıcısı  
olmak için Davut’un soy ağacından  
geldi.  



“Rut: Bir Aşk Hikayesi” 
 

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

 
Rut 

 
 
 
 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”  
Mezmur 119:130 



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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