
RUT 
Minggu, 15 Mei 2022 
Ps. Surya Prabha 
 
PRINSIP 
Kesetiaan kita mengikut Tuhan meski dalam kesukaran, membawa kita mengalami terjadinya rencana Tuhan dalam 
hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Memutuskan untuk tetap mengasihi dan setia (baik kepada Tuhan maupun orang-orang yang kita sayangi) 
walaupun berada di masa sukar 
2. Melakukan bagian/tanggung jawab kita dengan setia, walaupun itu hal yang sederhana 
3. Percaya bahwa Tuhan sayang pada kita dan memiliki rencana/tujuan terbaik untuk hidup kita 
 
PERTANYAAN 
1. Apa yang seringkali menguji kesetiaan Anda (baik kepada Tuhan, keluarga, pasangan, teman)? 
Kapan terakhir kali tergoda untuk tidak setia?  
Apa yang Anda pikirkan tentang Tuhan di masa itu?  
Bagaimana respon Anda? Sharingkanlah. 
 
2. Pernahkah Anda mengasihani diri sendiri karena merasa menjadi korban?  
Sharingkanlah apa yang terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap Anda yang sekarang? 
 
3. Pikirkanlah 1 tindakan sederhana yang ingin Anda lakukan dengan setia (baik itu untuk diri sendiri, keluarga, 
teman, tempat kerja, ataupun Tuhan). Tindakan apa itu dan bagaimana Anda akan melakukannya? 
Sharingkanlah dengan HOME agar bisa saling mengingatkan dan menyemangati 
 
RK20220515 
Surya Prabha 
Gospel dalam Perjanjian Lama: “Rut” 
 
Sepanjang bulan ini kita belajar tentang Gospel di dalam Perjanjian Lama: 
• Minggu pertama: Musa menggambarkan Kristus yang datang untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa 

(https://youtu.be/s86SnsGWcPA) 

• Minggu kedua: Rahab bicara tentang iman yang sederhana. Rahab yang walaupun seorang pelacur, tapi Tuhan 
tetap libatkan ke dalam rancanganNya. Kasih Tuhan tidak terbatas untuk siapa pun, apa pun latar belakangnya, 
apa yang bisa/ tidak bisa kita lakukan. Selama kita sepakat dengan yang Tuhan izinkan terjadi, selama kita yakin 
bahwa Tuhan memilki rencana yang baik bagi kita, kita bisa dipakai Tuhan. Kuncinya apakah kita setuju dengan 
rancangan Tuhan atas hidup kita? Apakah kita sepakat dengan Tuhan saat Tuhan mau pakai hidup kita? 
(https://youtu.be/YvX-3jto3Sw) Ilustrasi: HDCI Ministry dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi komunitas mereka 
dan orang-orang di sekitar mereka. 

 
-oOo- 

 

Minggu ini kita lihat tokoh Perjanjian Lama yang lain, yaitu Rut: 

 
Rut 1:1-2, 5-7 
1 Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem-Yehuda beserta isterinya 
dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 
2 Nama orang itu ialah Elimelekh, nama isterinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon, semuanya orang-orang Efrata 

dari Betlehem-Yehuda; dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. 
5 Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. 
6 Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa 
TUHAN telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. 

https://youtu.be/s86SnsGWcPA
https://youtu.be/YvX-3jto3Sw


7 Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk 
pulang ke tanah Yehuda, 

 

Ada bencana kelaparan di Israel sehingga Naomi dan suaminya memutuskan untuk pindah ke Moab. Suami Naomi 
kemudian meninggal di Moab, diikuti kedua anaknya. Akhirnya Naomi dan kedua menantunya memutuskan untuk 
kembali ke Betlehem. Tetapi di tengah perjalanan Naomi berpikir, untuk apa kedua menantunya ikut dengannya 
karena mereka masih muda. Mereka bisa kembali ke Moab dan menikah lagi. Orpa akhirnya kembali ke Moab tetapi 
Rut tidak mau, bahkan memutuskan untuk ikut Naomi: 

Rut 1:16-17 
16 Tetapi kata Rut: "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau; sebab ke mana engkau 
pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam: bangsamulah bangsaku dan 
Allahmulah Allahku; 
17 di mana engkau mati, akupun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya TUHAN menghukum aku, bahkan 
lebih lagi dari pada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain dari pada maut!" 

Rut adalah keturunan Moab, bangsa kafir yang sebelumnya tidak pernah mengenal Allah, bangsa penyembah 
berhala. Tetapi luar biasanya dia sungguh-sungguh mau mengikuti Naomi. Dan bukan hanya kepada pribadi 
Naominya saja tetapi juga kepada bangsa dan Allahnya Naomi. Rut memutuskan meninggalkan tanah Moab, 
kebudayaan/ nilai/ kepercayaannya, serta seluruh masa lalunya, untuk mengikuti Naomi dan menyembah Allah 
Naomi. Pada akhirnya keputusan Rut mengubah cerita hidupnya dan membawa Rut masuk ke dalam rencana Allah. 
 

Hal yang bisa kita pelajari dari cerita Rut adalah tentang kesetiaannya. 
 



1| Setia di Masa Sukar 
 

Mudah untuk setia saat keadaan kita baik-baik saja. Tetapi kadang kehidupan “mendorong” kita untuk tidak setia: 
- Pernikahan, kita menyerah saat ada masalah atau saat orang ketiga terlihat lebih baik dari pasangan kita 
- Bisnis, kerjasama terjalin saat omzet masih sedikit; tapi saat untung sudah besar, buat perusahaan sendiri.  
- Pelayanan, awalnya semangat tapi saat ada gesekan atau merasa tidak dihargai, segera keluar. 
 

Akhir suatu hal lebih baik dari pada awalnya (Pengkhotbah 7:8a)  
 

Terkadang orang hebat untuk memulai, bersemangat saat memulai, tetapi tidak bisa menyelesaikannya sampai 
akhir. Kita dipanggil tidak hanya sekadar untuk memulai, tetapi juga menyelesaikannya sampai akhir. Dan untuk 
dapat mencapai akhir, kita perlu setia. 
 

Rut membuat keputusan untuk tetap mengasihi dan menemani Naomi di tengah masa-masa sulit hidupnya, setia di 
masa sukar. Rut begitu setia mendampingi Naomi tapi bagaimana dengan Naomi? 

 
Rut 1:19-21 (BIS) 
19 Maka mereka meneruskan perjalanan sampai tiba di Betlehem. Begitu mereka tiba di sana, seluruh kota itu gempar. Para wanita 

di sana berkata, "Betulkah dia itu Naomi?" 
20 "Janganlah panggil saya Naomi," kata Naomi, "panggillah saja Mara, sebab Allah Yang Mahakuasa telah membiarkan saya hidup 
penuh dengan kepahitan. 
21 Ketika saya pergi dari sini saya berkecukupan, tetapi sekarang TUHAN membawa saya kembali dengan tangan kosong. Oleh sebab 
itu janganlah kalian menyebut saya Naomi lagi, karena TUHAN Yang Mahakuasa sudah menghukum saya dengan banyak 
penderitaan!" 

 

Naomi begitu kecewa kepada Tuhan, masalah seperti tidak ada habisnya, mulai dari kelaparan, suaminya meninggal, 
kedua anaknya juga meninggal – Naomi tidak tahu harus bagaimana. Bahkan orang terkejut saat melihat Naomi 
karena mukanya menunjukkan betapa perjalanan yang dilaluinya tidak mudah, penuh tekanan dan masalah. Naomi 
yang memiliki arti kesenanganku kini ingin dipanggil Mara yang berarti pahit. 
 

Ada masa-masa di mana saya tidak tahu mau ngapain, semuanya tidak jelas, tidak tahu harus bagaimana.  
- Saat hiking, kita masuk ke hutan menjelang malam. Di dalam hutan saya izin untuk buang air kecil, tetapi 

saat kembali ternyata saya sudah ditinggal. Dalam keadaan sangat gelap dan semua serba tidak jelas, saya 
tidak tahu arah, tidak tahu harus bagaimana. 

- Saat suami meninggal secara mendadak dan anak masih kecil, sang istri tidak tahu harus bagaimana, harus 
berbuat apa. 

 

Seringkali di masa-masa gelap, kita mulai menyalahkan Tuhan, komplen kepada Tuhan, “Tuhan mengapa begini?” 
Kepercayaan kita kepada Tuhan mulai terganggu, “Benarkah Tuhan sayang sama saya?” 
Kesetiaan selalu bicara tentang apa yang saya percaya. Saat kita percaya bahwa Tuhan memiliki sesuatu di depan, 
maka kita akan setia menjalaninya. Lain halnya kalau kita tidak yakin kalau Tuhan sayang sama kita, atau tidak yakin 
dengan dengan apa yang Tuhan kerjakan.  
 

Goncangan selalu menguji pondasi - Debbie Christian 
Kepercayaan bicara tentang pondasi, keKristenan kita selalu bicara tentang pondasi. Ketika kita berada pada masa-
masa sulit, masa-masa gelap,  goncangan selalu menguji pondasi kita. Jadi saat pernikahan, bisnis, pelayanan, atau 
kesehatan kita mengalami goncangan, mari renungkan, jenis pondasi apa yang sedang kita bangun? Apakah pasir, 
jerami, atau batu karang? Cek apakah kita jangan-jangan sedang mengimani/ membangun sesuatu yang salah. Itu 
kita semua yang tentukan. Ayo kita sama-sama belajar membangun pondasi yang benar, bangun kepercayaan yang 
benar. Karena saat pondasi kita tidak benar, saat apa yang kita bangun hanya berdasarkan apa yang kita mau saja, 
maka banyak orang menyerah dan melepaskan kesetiannya.  
 

Iman memercayai bahwa Tuhan memiliki tujuan, bahkan ketika segala sesuatu tidak memiliki alasan.  
Saat orang yang kita kasihi meninggal secara mendadak, saat kita menghadapi perceraian, sepertinya tidak ada 
alasan mengapa Tuhan buat begitu – tetapi iman berbicara tentang memercayai bahwa Tuhan memiliki tujuan yang 
baik bagi kita. Kiranya ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang setia dalam Tuhan. 



2| Setia Melakukan Bagiannya 
 

Di masa sukar kita cenderung mengasihani diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan 
menyalahkan Tuhan. Kita merasa bahwa kita korban – korban dari keadaan, korban dari pasangan kita, korban dari 
orang tua kita; kita orang yang harus menanggung semuanya.  
Sifat utama dari mengasihani diri sendiri adalah menolak untuk mengambil tanggung jawab. Saat terjadi konflik, 
suami-istri/ anak-orang tua biasanya saling menyalahkan, tanpa terpikir mengambil tanggung jawab untuk berubah. 
Saat kita sibuk menyalahkan orang lain/ keadaan, jangan-jangan kita sedang tidak mau mengambil tanggung jawab 
yang Tuhan beri di dalam hidup kita. 
  

Rut 2:2-3 
2 Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi: "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang 
orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya: "Pergilah, anakku." 
3 Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit; kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang 
berasal dari kaum Elimelekh. 

 

Rut tahu bahwa orang Israel memiliki peraturan bahwa orang-orang miskin diizinkan memungut sisa-sisa jelai yang 
berjatuhan saat dipanen. Dan Rut tahu bahwa itu adalah bagiannya dan dia melakukannya dengan setia walau bagi 
sebagian orang itu dianggap pekerjaan remeh/ rendahan.  
Daripada mengasihani diri sendiri, Rut mengambil tindakan nyata. Rut tidak pernah berpikir bahwa orang lain 
seharusnya bertanggung jawab atas hidupnya. Itulah iman yang tidak menyerah. 
 

Mungkin hari ini apa yang kita lakukan belum seberapa, mungkin usaha kita tidak dilihat, mungkin pasangan 
tidak mengganggap kebaikan kita, tapi hal-hal kecil/ sederhana itulah yang mempertemukan Rut dengan Boas. 
Jadi jangan berhenti, jangan menyerah, lakukanlah bagian kita, lakukan hal yang dipercayakan ke dalam hidup 
kita walaupun itu hal sederhana. Lakukan dengan baik, setia, dan excellent – karena ternyata apa yang kita 
lakukan sedang dilihat orang, ada orang yang memperhatikan kita. 

 
Rut 2:11-12 
11 Boas menjawab: "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu 
sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa 
yang dahulu tidak engkau kenal. 

12 TUHAN kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh TUHAN, Allah Israel, 
yang di bawah sayap-Nya engkau datang berlindung." 

 

Pada awalnya Rut bukan siapa-siapa. Dia bukan orang yang mengenal Allah. Tetapi karena Rut dengan setia mau 
melakukan apa yang menjadi bagiannya walaupun itu hal-hal yang sederhana, itu yang mempertemukan dia dengan 
masa depan yang berbeda, pada akhirnya Boas menebusnya dengan menjadikannya mempelainya.  
Semuanya diawali saat Rut memutuskan untuk memilih mengikuti bangsa dan Allahnya Naomi. Sebuah keputusan 
untuk setia mengikuti apa yang Naomi kerjakan, dan setia dengan apa yang dipercayakan di dalam hidupnya. 
 
Keadaan/ kesulitan/ kesukaran kita hari ini tidak selamanya. Ujian memang menguji tetapi tidak akan terjadi 
selamanya. Ada masanya Tuhan angkat kita dan menyatakan rencanaNya di dalam hidup kita, asalkan kita kedapatan 
sebagai orang-orang yang setia.  
 
Saat Naomi berkata bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sudah menghukum saya dengan banyak penderitaan, itu 
tercatat di Rut pasal 1, sedangkan kitab Rut sampai dengan pasal 4. 
Seringkali kita terlalu cepat menyalahkan Tuhan, tetapi cerita kita belum selesai. Kita terlalu terburu-buru dengan 
berpikir bahwa Tuhan begini-begitu tanpa tahu apa Tuhan sedang tulis dalam hidup kita. Percaya saja bahwa Tuhan 
baik bagi kita. Bahkan Tuhan rela disalahmengerti oleh kita karena Tuhan seringkali mengambil jalan memutar, 
masuk yang ke tempat-tempat yang kita tidak pernah inginkan untuk lalui – tapi percayalah bahwa Tuhan tidak 
bingung dengan hidup kita, Tuhan tidak takut kehilangan banyak cara untuk membebaskan kita. Bagian kita adalah 
setia dan melakukan apa yang menjadi bagian hidup kita.  
Kiranya penyertaan dan kasih Tuhan bisa kita alami selama hidup kita, terlepas dari apa pun keadaan kita, terlepas 
dari masa-masa yang membuat kita tidak bisa percaya kepada Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan sayang kepada 
kita. Jadilah orang yang setia di hadapan Tuhan. 



-oOo-  
 
Bible Project: Ruth 
https://youtu.be/0h1eoBeR4Jk 
https://youtu.be/dHiRnlFu6yo (Bahasa Indonesia) 
 
-oOo-  
 

DOA  
 
Tuhan, 
Kiranya kami menjadi orang-orang yang kedapatan setia sampai akhir. 
Kami tidak mau menjadi orang-orang yang hebat untuk memulai tetapi tidak bisa mengakhiri sampai akhir,  
Karena kami tahu bahwa perjalanan kami membutuhkan kesetiaan untuk mencapai garis akhir. 
Tuhan yang pimpin, Tuhan yang beri kekuatan. 
 
Kalau mungkin hari-hari ini pengharapan dan mimpi kami tidak sesuai dengan yang diharapkan,  
tapi biarlah kami boleh percaya bahwa Tuhan baik di dalam setiap rencanaNya.  
Biarlah kami boleh percaya bahwa Tuhan tidak kekurangan ide buat menolong kami,  
Tuhan nggak pernah lepaskan kami. 
Apa pun masa lalu kami, apa pun kesalahan kami, apa pun yang sudah yang kami lakukan,  
kami hanya tahu bahwa Tuhan mengampuni kami  
dan kami menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan.  
 
Biarlah kasih Tuhan, gospel itu mewarnai keKristenan kami. 
Kami orang-orang yang berdosa tapi kami orang-orang yang sudah diampuni Tuhan.  
Kami yang seharusnya binasa tapi dibebaskan sama Tuhan.  
Biarlah kebenaran ini boleh menjadi perenungan buat kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami.  
 
Terima kasih Tuhan. 
Amin 
 
-oOo-  
 

SONG LIST 
 
1. Dengan Anug’rahMu (JPCC Worship) 
2. Hanya di Dalam NamaNya (True Worshippers) 
3. God is for Me (JPCC Worship) 
4. The Heart of Worship (Michael W Smith) 
5. Tetap Setia (True Worshippers) 

https://youtu.be/0h1eoBeR4Jk
https://youtu.be/dHiRnlFu6yo

