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 Jika saat ini ada Alkitab di tangan Anda, dan saya harap demikian, saya ingin mengajak Anda 

untuk membuka Rut 2. Dalam kesempatan yang lalu, kita sudah memulai seri pertama dari empat seri 

khotbah yang diambil dari kitab ini, sebuah kitab dalam Perjanjian Lama yang berisi kisah cinta yang luar 

biasa, yang mengalahkan segala novel dan film cinta yang kita kenal di jaman kita saat ini. Kisah Rut ini 

adalah sebuah kisah cinta yang otentik dan nyata. Sekarang saya ingin menolong Anda yang tidak 

mengikuti khotbah saya sebelumnya agar tidak tertinggal terlalu jauh. Jadi saya ingin mengulang sedikit 

kesimpulan dari apa yang kita pelajari dalam Rut 1. Dan ini akan menjadi titik awal untuk kita melihat apa 

yang terjadi dalam Rut 2.  

 Secara singkat, ringkasan dari Rut 1 adalah sebagai berikut. Dalam Rut 1, kisah berawal dan 

bergulir di sekitar tokoh Naomi. Naomi memiliki seorang suami yang bernama Elimelekh dan dua orang 
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anak laki-laki. Mereka berasal dari Betlehem, Yehuda. Betlehem artinya adalah rumah roti. Tetapi pada 

saat itu terjadi kekeringan dan kelaparan di Betlehem sehingga Elimelekh membawa keluarganya, Naomi 

dan kedua anaknya, untuk pergi meninggalkan Kanaan, tanah perjanjian itu. Mereka pergi meninggalkan 

Betlehem menuju, yang kita sebut, tanah kompromi, yaitu Moab. Negeri Moab memiliki catatan sejarah 

tersendiri. Anda bisa melihatnya dalam Kejadian. Ada sebuah puisi yang mencatat tentang Moab di sana.  

 Pada dasarnya keberadaan bangsa Moab dimulai dari kisah Lot yang melakukan hubungan inses 

dengan anak perempuannya. Sungguh sebuah masa lalu yang tidak pantas dibanggakan. Dan pada suatu 

kali ada peristiwa di mana bangsa Moab ini memusuhi bangsa Israel. Pernah juga dengan sengaja 

perempuan-perempuan Moab menggoda pria-pria Israel untuk berzinah dengan mereka dan ikut dalam 

penyembahan berhala. Akibatnya, ada 24.000 orang dari bangsa Israel yang mati karena dihukum oleh 

Allah.  Singkat kata, sesungguhnya hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa Moab itu tidak terlalu 

baik. Dalam sudut pandang orang Israel, ada kisah masa lalu yang memalukan terkait dengan orang 

Moab.  

 Dengan latar belakang ini, sekarang kita melihat Elimelekh, salah seorang dari bangsa Israel 

membawa keluarganya pergi ke Moab. Ketika mereka sudah tiba dan menetap di sana, secara tiba-tiba, 

tanpa diduga Elimelekh meninggal dunia, sehingga Naomi tinggal berdua dengan kedua anak laki-lakinya 

yang kemudian masing-masing menikah dengan perempuan Moab. Ini adalah hal yang tidak pernah ada 

dalam bayangan Naomi sebelumnya. Sekarang dia tinggal di negeri asing dan memiliki dua orang 

menantu yang adalah orang Moab, Orpa dan Rut. Dan setelah 10 tahun mereka bersama, ternyata kedua 

menantunya itu pun tidak melahirkan seorang anak pun. Bukan hanya itu, bahkan kedua anak laki-lakinya 

itu pun juga mati. Naomi sekarang tinggal seorang diri, sebagai janda, tanpa anak, dengan dua menantu 

orang Moab yang juga janda dan tidak punya anak sama sekali. 

 Kemudian Naomi mendengar bahwa di Betlehem kelaparan telah berhenti dan di sana tersedia 

makanan lagi.  Karena itu Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke Betlehem. Di tengah perjalanan, 

Naomi berusaha membujuk Orpa dan Rut untuk tidak pergi bersamanya. Demi kebaikan mereka, Naomi 

menasihatkan mereka untuk tetap tinggal di Moab, di mana mereka bisa mencari seorang suami dan 

memulai keluarga yang baru. Jika mereka ikut pergi bersama Naomi, mereka akan menjadi janda 

seterusnya dan tidak akan memiliki seorang anak. Orpa mendengarkan perkataan Naomi, dia pergi 

meninggalkan Naomi dan kembali ke keluarganya.  

 Tapi dalam Rut 1:16-17 kita menemukan sebuah pernyataan komitmen yang paling luar biasa 

yang pernah dicatat oleh Alkitab. Rut tetap bertahan untuk ikut bersama Naomi dan berkata, “Aku akan 

pergi bersamamu. Bangsamu akan menjadi bangsaku, Allahmu akan menjadi Allahku dan aku akan 

dikuburkan bersama denganmu.” Rut memberikan dirinya untuk hidup bersama dengan Naomi. Jadi Rut 
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1 ini diakhiri dengan adegan di mana Naomi dan Rut bersama-sama kembali ke Betlehem. Semua orang 

yang mengenal Naomi datang menghampiri Naomi dan memanggil dia, “Hai Naomi.”  Dan Naomi pun 

segera berbalik dan memandang mereka. 

 Arti dari nama Naomi adalah “menyenangkan atau indah.” Naomi menoleh kepada mereka dan 

berkata, “Namaku bukan lagi Naomi. Aku pergi meninggalkan tempat ini dengan orang-orang yang aku 

cintai. Tetapi sekarang aku pulang dengan tangan hampa. Jadi panggillah aku Mara.” Mara berarti 

“kepahitan”-“karena Allah telah memberikan malapetaka kepadaku, Dia telah mendatangkan 

kemalangan atas diriku.” Demikianlah Naomi dan Rut ada di sana. Keadaan Naomi ini menggambarkan 

dosa suaminya yang telah membawa mereka meninggalkan tanah perjanjian menuju negeri lain yaitu 

Moab, dan sekarang dia kembali pulang dengan seorang menantu perempuan Moab. Di sinilah Rut 1 

berakhir. Kemudian secercah harapan tersirat di sana karena di situ tertulis bahwa musim menuai jelai 

sedang mulai. Dari sinilah kisah berlanjut ke Rut 2.  

 Apa yang akan kita lakukan sekarang sama seperti apa yang kita lakukan pada sesi sebelumnya. 

Di sini sudah ada kerangka cerita, dan juga beberapa catatan. Tetapi kita tidak akan melihat pada hal itu. 

Kita akan berjalan perlahan-lahan menyusuri ayat demi ayat dalam pasal ini, dan mengijinkan cerita ini 

terkuak setahap demi setahap. Kita ingin memasuki pikiran para pembaca asli kitab ini ketika mereka 

membaca atau mendengar kisah ini untuk pertama kalinya. Kita ingin masuk dalam cerita itu. Kita ingin 

bisa menghayati ekspresi dari tokoh-tokoh dalam cerita ini. Kita ingin merasakan emosi-emosi mereka. 

Kita mencoba untuk menangkap kedalaman dari apa yang mereka katakan dalam dialog-dialog mereka. 

Ini berarti kita akan berhenti sejenak di beberapa titik, berusaha menangkap nuansa dari bahasa yang 

digunakan, berusaha mengerti apa yang penulis, sebagai narator yang diinspirasi oleh Roh Kudus, ingin 

ungkapkan melalui kisah ini. Semua ini untuk menolong kita memahami kisah besar apa yang akan 

dibukakan melalui keempat seri khotbah dari kitab Rut ini.  

 Sekarang kita akan mulai masuk dalam Rut 2 dan kita akan mengamatinya ayat demi ayat. Satu 

lagi saya ingatkan satu pesan kebenaran yang kita simpulkan dari khotbah yang lalu yaitu bahwa Allah 

dalam kedaulatan rencanaNya mengijinkan adanya sebuah tragedi yang memilukan di mana itu akan 

menjadi “panggung” di mana Dia akan menyatakan kemenangan yang tidak terduga. Inilah yang kita lihat 

dalam khotbah yang lalu. Allah mengijinkan adanya sebuah tragedi yang nantinya itu akan menjadi titik 

awal di mana Dia akan menyatakan kemenangan yang besar. Dan justru di saat-saat di mana kita merasa 

Allah itu jauh dari kita, sebenarnya pada saat itu Allah sedang meletakkan dasar bagi penyataanNya yang 

luar biasa akan kasih setiaNya kepada kita. Ketika Allah terasa jauh dari kita, Dia sedang meletakkan 

landasan untuk menyatakan secara dahsyat kasih setiaNya kepada kita. Dalam keadaan demikian, kita 

merasakan kesedihan dan kemalangan, dan kita menanti-nantikan sebuah kelepasan. 
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 Dalam Rut 2:1 tertulis, “Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang 

kaya raya dari kaum Elimelekh, namanya Boas.” Kita berhenti sejenak di sini. Di akhir Rut 1 kita melihat 

sepasang tokoh yang ada bersama-sama, Naomi dan Rut, yang kondisinya menyedihkan. Janda, tanpa 

anak, dengan kebutuhan-kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi – kita sudah mengenali kebutuhan-

kebutuhan itu – mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan keluarga. Inilah sesungguhnya 

masalah yang harus terjawab dalam kisah Rut ini. Bagaimana kebutuhan mereka akan makanan dan 

keluarga dapat terpenuhi.  

 Jadi, tokoh Boas, yang disebutkan dalam Rut 2:1 bisa digambarkan seolah-olah seperti seorang 

ksatria yang muncul dengan segala keagungannya. Ada dua fakta penting tentang Boas yang disebutkan 

di ayat 1 ini. Yang pertama, dikatakan Boas itu berasal dari kaum Elimelekh. Saya perlu jelaskan 

bagaimana sistem kekerabatan di Israel saat itu. Di sana tiap orang adalah bagian dari keluarga, beberapa 

keluarga akan membentuk satu kaum atau klan, dan  beberapa klan akan membentuk satu suku. Jadi 

tingkat kekerabatannya sebagai berikut perorangan, keluarga, kaum atau klan dan suku. Dan dalam 

masyarakat Israel saat itu, klan atau kaum adalah bentuk kekerabatan yang dianggap paling penting.   

 Mengapa kekerabatan dalam kaum itu dianggap sangat penting saat itu? Karena jika seseorang 

itu dikatakan berada dalam satu kaum yang sama maka dia memiliki tanggung jawab untuk merawat atau 

memperhatikan orang lain atau keluarga lain yang masuk dalam kaumnya. Jadi ini hal yang sangat 

penting. Boas berasal dari kaum yang sama dengan Elimelekh, suami Naomi. Itu adalah fakta yang 

pertama. Fakta yang ke dua adalah dikatakan bahwa Boas adalah seorang yang kaya raya. Ini berarti dia 

seorang yang sangat dikenal dan tidak menutup kemungkinan ini juga mengindikasikan tentang 

karakternya yang baik. Ini adalah kalimat yang sama yang dipakai dalam Hakim-hakim 6 ketika 

menggambarkan tentang Gideon sebagai seorang yang perkasa dan gagah berani.  

 Jadi apa yang kita lihat di sini adalah Boas yang tampil seperti seorang ksatria dalam 

kegagahannya. Tetapi dia masih belum bertindak apa-apa. Kita awalnya akan melihat kembali bagaimana 

nasib Naomi dan Ruth selanjutnya, tetapi di ayat 1 sang penulis berkata, “Oh, ada seorang pria di sana 

yang bernama Boas, dari kaum Elimelekh, yang kaya raya.” Ayat 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." (Rut 2:2) 

 Inilah polanya. Di musim panen Allah telah merancang suatu cara untuk memelihara orang-orang 

yang miskin dan melarat, yaitu mereka yang tidak memiliki tanah, yang tidak memiliki makanan. Caranya 

adalah dengan menetapkan sebuah hukum atau perintah. Ketika musim panen para pemilik tanah dan 

tukang panen diperintahkan untuk tidak mengambil semua hasil panen mereka sampai habis atau tidak 

bersisa. Sebaliknya mereka harus menyisakan sebagian hasil panen itu di ladang mereka agar orang-
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orang miskin dapat mengambilnya sehingga mereka mendapatkan makanan. Tuhan telah menetapkan 

hukum itu dalam Perjanjian Lama dan ini yang menjadi dasar untuk Rut bisa berkata, “Aku akan pergi ke 

luar dan melihat apakah ada pemilik tanah atau para pemetik hasil panen yang mengikuti perintah Tuhan 

ini dan menunjukkan kemurahan kepadaku.”  

 Jelas sekali Rut butuh belas kasihan dan kemurahan seeorang untuk berhasil. Dia adalah seorang 

perempuan asing yang berada di tengah masyarakat Israel. Dia harus menemukan sebuah ladang di mana 

pemiliknya atau pekerjanya akan mengijinkan dia untuk mengambil sedikit hasil panenan yang tersisa 

atau tercecer agar dia dan Naomi mendapat makanan. Dia berharap untuk menemukan orang seperti itu 

sehingga dia dapat memperoleh makanan untuk satu atau dua hari ke depan, sehingga dia dan Naomi 

dapat bertahan hidup. Di sinilah kisah berlanjut semakin menarik.  

 Ayat 3 berkata, “Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-

penyabit; kebetulan ia berada di tanah milik Boas, - jika mungkin Anda lupa tadi - yang berasal dari kaum 

Elimelekh” (Rut 2:3). Wow kebetulan sekali. Penulis sendiri juga mengatakan, “kebetulan,” yang memang 

artinya sebuah kebetulan, hal yang tidak diduga atau direncanakan sebelumnya. Dalam bahasa kita 

sekarang mungkin ini yang kita sebut “sebuah keberuntungan.” Rut pergi untuk memungut jelai di ladang 

orang, dan di antara sekian banyak ladang yang ada di Yehuda, tanpa sengaja dia sampai di ladang… siapa 

yang pernah menduga?... di ladang Boas. Inilah yang penulis coba gambarkan.  

 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, peganglah kebenaran ini. Tidak ada istilah 

kebetulan bagi Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terjadi secara kebetulan. Segalanya telah dirancang 

oleh Allah. Hidup kita ini tidak dikendalikan atau dikuasai oleh kekuatan yang acak yang tidak berpribadi, 

sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita adalah kebetulan semata. Ada Allah yang berdaulat yang 

selalu mengatur dan mengendalikan setiap peristiwa dalam kehidupan umatNya untuk kebaikan mereka 

dan kemuliaanNya. Selalu.  

 Ketika saya berpikir tentang hal ini, saya segera teringat tentang nasib mereka yang miskin. Saya 

segera teringat tentang pengalaman Heather dan saya ketika kami mengadopsi anak laki-laki kami, Kaleb 

dari Kazakhstan. Saya memikirkan semua peristiwa kebetulan yang terjadi dalam proses itu. Selama 

bertahun-tahun kami berdoa untuk memiliki anak tetapi Tuhan tidak juga memberikannya kepada kami. 

Hal ini kemudian membuat kami berdoa tentang kemungkinan kami untuk mengadopsi seorang anak. 

Kami berdua duduk dengan peta dunia di hadapan kami  dan kami bertanya-tanya apakah kami 

mengadopsi anak dari negara kami sendiri atau kami mengadopsi anak dari negara lain. Jika dari negara 

lain, negara mana yang harus kami pilih. Dan kami pun mulai meneliti beberapa negara.  

 Tiba-tiba nama Kazakhstan muncul. Waktu itu saya bahkan tidak tahu di mana Kazakhstan itu. 

Saya juga tidak tahu pasti seperti apa Kazakhstan waktu itu. Saya tidak yakin apakah kami cukup tahu 
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tentang negara itu. Tetapi kenyataannya, saat itu tiba-tiba kami sudah mempertimbangkan untuk 

mengadopsi seorang anak dari Kazakhstan. Dan ketika pikiran dan hati kami tertuju pada negara 

Kazakhstan, sungguh sebuah kebetulan, ternyata tepat di dekat tempat tinggal kami saat itu ada sebuah 

agen yang mengurus adopsi anak dan mereka secara khusus mengurus proses adopsi anak dari 

Kazakhstan. Mereka sangat mengerti tentang negara itu. Jadi demikianlah, sebuah kebetulan kami tinggal 

tidak jauh dari mereka. Dan kami tinggal di tempat itu karena rumah kami di New Orleans dihantam 

badai dan hanyut oleh banjir.  

 Jadi tiba-tiba saja mereka sudah memberikan kami informasi yang kami perlukan, dan kemudian 

kami mengirimkan formulir permohonan kami untuk mengadopsi anak dari Kazakhstan. Dari sinilah kami 

mulai terlibat dalam proses pengurusan berbagai dokumen. Kami harus bertemu dengan beberapa 

petugas pemerintah yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa kami memiliki kemampuan untuk 

merawat dan membesarkan seorang anak. Ketika saya teringat dan memikirkan hal ini, saya merasa 

terpaku. Saya bertanya-tanya mengapa semua ini bisa terjadi. Akhirnya, setelah 14 bulan kami 

menyelesaikan semua dokumen yang dibutuhkan untuk proses adopsi itu. Kami dapat mengadopsi 

seorang anak dari Kazakhstan dan satu-satunya anak yang bisa kami adopsi saat itu adalah seorang bocah 

laki-laki dari sebuah kota kecil yang bernama Yorosk.  

 Dua minggu kemudian, kami sudah duduk di sebuah pesawat menuju Kazakhstan, dan kami pergi 

ke kota kecil Yorosk di mana ada ratusan anak yatim di sana. Kami pergi ke salah satu panti asuhan dan 

tiba-tiba bocah laki-laki itu sudah ada dalam pelukan kami. Ketika saya memandang anak laki-laki saya ini, 

Kaleb, hati saya berseru, “Allah berdaulat.” Tidak ada satu pun peristiwa di sepanjang perjalanan kami 

yang membawa kami pada bocah ini yang tidak dikendalikan dan dipimpin oleh Allah. Coba renungkanlah 

hal ini. Tidak ada satu peristiwa pun dalam hidup Anda dan saya selama ini yang semata-mata adalah 

kebetulan. Allah mengatur dan merancang hari-hari Anda setiap minggu untuk kebaikan Anda dan untuk 

kemuliaanNya.  

 Kebenaran ini luar biasa, dan ini makin tampak indah dalam Rut 2:4, “Lalu datanglah Boas dari 

Betlehem.” Bagi saya ini sungguh luar biasa! Tanpa sengaja Rut sampai di ladang Boas dan tanpa diduga 

Boas juga muncul di ladang itu pada saat yang bersamaan. Pernahkah Anda menonton sebuah film yang 

terkesan konyol karena banyak peristiwa dalam kisah itu yang terkesan aneh dan tidak masuk akal? 

Sesuatu yang tidak biasa terjadi di dunia nyata dan Anda mulai berpikir, “Ini konyol sekali” dan Anda 

sudah bersiap untuk mematikan TV Anda. Anda mungkin saat itu menonton dengan istri Anda dan Anda 

berkata kepadanya betapa konyolnya film itu. Dalam situasi seperti ini, istri saya bisa bereaksi dua hal. 

Pertama dia bisa tersenyum lebar dengan ekspresi seolah mengatakan fim ini tidak masuk akal; atau yang 



Página (Page) 7 

 

ke dua dia bisa menangis terharu membayangkan jika kebetulan yang baik itu seandainya benar-benar 

terjadi. Saya biasanya akan memandang dia dan berkata, “Ah, sudahlah. Ini hanya film.” 

 Rasanya dalam kenyataan hal semacam itu tidak mungkin terjadi. Tetapi ini sungguh-sungguh 

terjadi dengan kisah Rut. Itu sungguh terjadi karena Allah yang berdaulat mengaturnya demikian. Pada 

saat Rut di sana, Boas datang dari Betlehem dan memberi salam kepada para pekerjanya, “TUHAN 

kiranya menyertai kamu” (Rut 2:4). Dalam tradisi Perjanjian Lama, ada banyak hal yang dapat kita ketahui 

tentang seseorang dengan memperhatikan kata-kata pertama yang diucapkan oleh seorang tokoh. Di sini 

kita bisa langsung melihat bahwa Boas adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan bujang-bujangnya pun 

menjawab, “TUHAN kiranya memberkati tuan!" (Rut 2:4). 

 Kemudian di ayat 5 dituliskan, “Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-

penyabit itu: "Dari manakah perempuan ini?" (Rut 2:5). “Periksalah dia,” itulah sebenarnya arti perkataan 

Boas dalam bahasa aslinya. Menarik sekali, melihat Rut di antara banyak orang di ladang itu, Boas tidak 

bertanya, “Siapakah dia?” Dia justru bertanya, “Dia itu perempuan muda dari mana?” Artinya Boas 

menanyakan Rut ini masuk dalam kaum siapa. Pertanyaan ini kembali menunjukkan masalah yang 

dihadapi Rut. Dia adalah perempuan Moab, seorang menantu yang telah kehilangan suaminya dan dia 

tidak memiliki kaum di mana dia bisa menjadi bagian di dalamnya. Rut membutuhkan keluarga dan 

jawaban itulah yang disampaikan oleh pekerja Boas.  

 Ayat 6, “Dia adalah seorang perempuan Moab, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari 

daerah Moab” (Rut 2:6). Kita melihat kembali identitas Rut ditekankan di sini, setelah di ayat 2 penulis 

menunjukkannya kepada kita. Dalam ayat 6 ini disebutkan, “seorang perempuan Moab, dia pulang 

bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab” (Rut 2:6). Yang mau ditekankan adalah dia tidak berasal 

dari sini. Ayat 7, “Tadi ia berkata: Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara 

berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai 

sekarang dan seketikapun ia tidak berhenti" (Rut 2:7). Dan Boas kemudian tergerak hatinya dan segera 

berkata, “Aku akan bicara padanya.” Yang terjadi di sini Boas sedang membuat jalan langsung yang 

menunjukkan bahwa dia terhubung dengan Naomi.  

 Ini sesuatu yang mengejutkan. Seorang Israel yang kaya dan terhormat ini mau mendekati dan 

berbicara langsung dengan seorang perempuan Moab, seorang asing yang ada di ladangnya, seorang 

dengan status sosial yang rendah. Perhatikan apa yang dikatakannya, “Sesudah itu berkatalah Boas 

kepada Rut: "Dengarlah dahulu, anakku! Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak 

usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang 

yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah 
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memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke 

tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." 

 Ini adalah kalimat yang luar biasa di tengah budaya Perjanjian Lama saat itu. Mungkin kalimat ini 

bukan kalimat yang paling Anda ingat, tetapi apa yang dikatakan Boas kepada Rut adalah hal yang luar 

biasa. Perhatikan bagaimana Boas menyapa Rut dengan lembut, “Dengarlah dahulu, anakku!” dan dia 

berkata dan menegaskan, “Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga 

engkau pergi dari sini. Tetaplah di sini.” Anda mungkin mau melingkari kalimat ini “tetaplah di sini” dan 

membuat sebuah catatan kecil di sampingnya. Ini adalah kata yang sama dalam Rut 1:14 ketika Rut 

menetapkan diri untuk tetap tinggal bersama Naomi. Kita sudah bahas hal ini dalam khotbah yang lalu 

bahwa kata ini juga dipakai dalam Kejadian 2:24 di mana kata ini dipakai untuk menggambarkan 

hubungan pernikahan. Seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya untuk bersatu dengan istrinya.  

 Jadi dari perkataan Boas, “Tetaplah di sini,” kita bisa melihat sikap empati Boas terhadap Rut. 

“Jangan pergi ke ladang yang lain. Tetaplah di sini. Kebutuhanmu akan disediakan di ladang ini dan kamu 

terlindung di sini.” Pada masa itu seorang wanita, terutama seorang yang asing sangat rentan untuk 

menjadi korban pelecehan atau diperlakukan dengan tidak baik. Hal yang paling mungkin terjadi adalah 

dihina dan dicemooh oleh pekerja-pekerja yang lain. Boas berkata pada Rut, “Engkau aman di sini. Dan 

jika engkau haus, pergilah dan minumlah air dalam tempayan-tempayan air minum yang diisi oleh 

pengerja-pengerja itu."  

 Jika kita adalah pembaca atau pendengar asli dari kitab ini, maka kita akan terpana. Apa yang 

dikatakan oleh Boas ini kepada Rut dan bagaimana dia memperlakukan dia, seorang perempuan Moab, 

adalah hal yang sangat mengejutkan dan tidak biasa. Dia berkata, “Minumlah dari tempayan-tempayan 

ini,” Pada masa itu hal yang biasa terjadi adalah orang asing yang mengisi tempayan-tempayan minum 

untuk orang Israel, atau perempuan-perempuan yang mengisi tempayan untuk para pria. Tetapi yang kita 

lihat di sini adalah justru pria-pria Israel yang mengisi tempayan minum untuk seorang perempuan Moab. 

Jika kita adalah orang-orang di masa itu, kita pasti sangat terkejut ketika mendengar perkataan Boas ini. 

Dengan melihat konteks ini, kita bisa mengerti reaksi Rut di ayat 10 dan itu bukanlah sesuatu yang 

berlebihan.  

 “Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah” (Rut 2:10). Kata yang dipakai 

di sini adalah kata yang biasa digunakan dalam Perjanjian Lama untuk menyatakan penyembahan. “dan 

berkata kepadanya: "Mengapakah aku mendapat belas kasihan dari padamu, sehingga tuan 

memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" (Rut 2:10). Inilah pertanyaan mendasar dari pasal 

ini. Di bagian awal kita sudah dibukakan bahwa Rut membutuhkan seseorang yang mau menunjukkan 

kemurahan dan belas kasihan kepadanya. Di sini kita melihat bagaimana Rut terduduk dengan wajah 
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terpana. “Mengapa Anda menunjukkan kebaikan yang begitu rupa kepada saya? Saya tidak layak 

menerimanya. Saya adalah orang asing. Mengapa Anda menunjukkan belas kasihan yang demikian 

kepada saya?” Pertanyaan ini menjadi titik awal dari percakapan yang indah antara Boas dan Rut dalam 

pasal ini.  

 Perkataan Boas kepada Rut dan jawaban Rut kepada Boas memberikan gambaran yang indah dan 

luar biasa tentang berkat, kasih dan belas kasihan. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Boas kepada Rut 

di ayat 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. TUHAN 

kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh 

TUHAN, Allah Israel” (Rut 2:11-12), perhatikan bagian ini, di ayat 12, “kepadamu kiranya dikaruniakan 

upahmu sepenuhnya oleh TUHAN, Allah Israel, yang di bawah sayap-Nya engkau datang berlindung" (Rut 

2:12).  

 Perhatikan bahasa kiasan yang digunakan. “Engkau telah menaruh hidupmu di bawah sayap 

Tuhan, Allah Israel. Di bawah naungan sayapNya, engkau berlindung.” Dan kemudian Rut menjawab, 

“Memang aku mendapat belas kasihan dari padamu, ya tuanku, sebab tuan telah menghiburkan aku dan 

telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu 

perempuan" (Rut 2:13). Intinya, Rut mengatakan, “Meskipun saya memiliki status sosial yang rendah di 

tempat ini, namun Anda telah menghiburkan hati saya dan Anda telah menyentuh jiwa saya.”  

 Ini adalah gaya bahasa yang sama seperti dalam Rut 1:16 dan 17, ketika Rut berbicara kepada 

Naomi dan membuat Naomi tidak bisa berkata-kata lagi. Hal yang sama terjadi di sini, khususnya antara 

ayat 13 dan 14. Kita bisa melihat ada jeda yang panjang di sini, ketika Boas tidak memberi respon 

terhadap perkataan Rut.Tetapi perhatikan apa yang terjadi beberapa saat kemudian, seperti yang 

dituliskan di ayat 14, “Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya: "Datanglah ke mari, 

makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit 

itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya; makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada 

sisanya” (Rut 2:14).  

 Ya. Ini adalah peristiwa kencan yang dicatat pertama kali dalam kitab Rut, sebuah makan siang 

yang romantis dengan menu gandum yang dibakar. Dan ini bukan peristiwa makan bersama yang biasa, 

tetapi ini adalah simbol dari kebersamaan atau persekutuan di meja makan. Perhatikan penjelasan ini, 

“Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya.” 

Dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, kata “mengunjukkan” hanya dipakai di sini. Ini menggambarkan 

bagaimana Boas melayani Rut. Jadi yang digambarkan di sini bukan saja seorang perempuan Moab yang 
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diundang untuk ikut dalam makan bersama, tetapi juga Boas yang datang kepada Rut dan melayani Rut. 

Seorang tuan tanah yang menjadi pemilik hasil panen melayani seorang asing di meja perjamuan. 

“makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini."   

 Demikianlah, Boas dan Rut makan bersama. “makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya” 

(Rut 2:14). Rut makan sampai kenyang dan kemudian Boas memanggil bujang-bujangnya dan berkata 

kepada mereka, “Saya perlu pertolongan kalian.” Ayat 15, “Dari antara berkas-berkas itupun ia boleh 

memungut, janganlah ia diganggu; bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari 

onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya; janganlah berlaku kasar 

terhadap dia" (Rut 2:15-16). Sekali lagi di sini Rut dicukupi kebutuhannya dan dilindungi. Dan Boas ingin 

memastikan hal itu terjadi.  

 Dan hasilnya ditunjukkan di ayat 17, “Maka ia memungut di ladang sampai petang; lalu ia 

mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya” (Rut 2:17). Berapa banyak satu 

efa itu? Salah satu buku komentari mengatakan satu efa itu sekitar setengah sampai dua pertiga 

keranjang. Itu jumlah yang tidak sedikit. Jika dalam ukuran kita saat ini mungkin sekitar 21 kg. Saya mau 

berikan sedikit keterangan di sini. Pada masa itu rata-rata seorang pekerja laki-laki mengumpulkan sekitar 

1 sampai 2 kg. Tetapi Rut saat itu mengumpulkan 13 - 22 kg. Rut ternyata juga seorang wanita yang kuat 

karena dikatakan dalam ayat berikutnya, “Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota” (Rut 2:18). 

 Demikianlah Rut mengikat jelai yang dikumpulkannya itu dan membawanya pulang. Dan 

perhatikan apa yang terjadi kemudian –  dan ibu mertuanya melihat betapa banyaknya jelai yang telah 

dia kumpulkan (Rut 2:18). Coba Anda bayangkan bagaimana wajah Naomi saat itu. Naomi mungkin 

sebelumnya duduk cemas memikirkan apakah Rut baik-baik saja dan cukup baginya jika Rut bisa 

membawa sedikit jelai untuk makan malam mereka. Tetapi ternyata Rut pulang dengan membawa 

sekitar 20 kg jelai. Tidak hanya itu… ini juga hal yang menarik… Rut juga memberikan kepada Naomi sisa 

dari yang apa yang telah dimakannya tadi (Rut 2:18). Jadi belum selesai Naomi ternganga dengan 20 kg 

biji jelai yang Rut bawa pulang, Rut kemudian merogoh kantong di belakang bajunya sambil berkata, “Ini 

juga sisa dari makanan yang aku makan tadi.” 

 Itu adalah hari yang luar biasa bagi Naomi dan saat itu mungkin dia merasa bingung dengan apa 

yang dia alami. Anda tentu ingat, sebelumnya kita melihat Naomi sebagai sebuah kepahitan. Tapi 

sekarang dia berubah. Dia menerima berkat tanpa dia berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, mungkinkah 

di tengah segala penderitaan dan kesedihan kita, Allah sedang merencanakan sesuatu untuk 

membahagiakan kita? Mungkinkah di tengah kesedihan yang dalam itu, Allah sedang ada di sana dan 

melakukan sesuatu untuk kebahagiaan kita? Naomi tentu sangat bingung. “maka berkatalah mertuanya 

kepadanya: "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang 
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yang telah memperhatikan engkau itu!" (Rut 2:19). Dia bertanya berulang-ulang, “Di mana kamu 

memungut jelai ini? Di mana kamu berkerja hari ini?” Dan tanpa bisa ditahan maka keluarlah kata berkat 

dari mulutnya, “Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu!" 

 Mari kita lihat situasinya lebih detil. Jika kita sebagai pembaca asli dari kisah ini, maka berita baik 

yang sesungguhnya belum benar-benar diberitahukan kepada kita. Memang 13 - 20 kg bijih jelai, sisa roti 

dan cuka yang diberikan adalah hal yang luar biasa. Tetapi hal yang terpenting belum sepenuhnya 

terungkap. Memang Rut tahu bahwa dia telah bekerja di ladang Boas, tetapi Rut tidak mengerti 

pentingnya pribadi Boas di sini. Sementara Naomi tahu siapa Boas itu, tetapi saat ini dia tidak tahu bahwa 

Rut telah bekerja di ladang Boas. Jadi kabar baiknya belum terkuak seluruhnya. Kita berpikir tentu Naomi 

merasa senang saat ini. Dan inilah yang memang dengan sengaja dilakukan oleh penulis kitab ini. Dia 

ingin menyimpan nama Boas sampai di kalimat terakhir dari perkataan Rut.  

 Beginilah suasana cerita dibangun. Sebagai pendengar atau pembaca, kita diajak untuk 

membayangkan wajah Naomi. Kita mungkin tidak sabar melihat bagaimana reaksi Naomi ketika dia tahu 

di ladang siapa Rut telah bekerja. Kabar baiknya lebih dari sekedar makanan yang banyak itu, tetapi 

perhatikan ayat berikut, "Lalu diceritakannyalah kepada mertuanya itu pada siapa ia telah bekerja, 

katanya: "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas" (Rut 2:19). Dan Naomi terpana - 

"Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setiaNya kepada orang-orang 

yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya: "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah 

seorang yang wajib menebus kita" (Rut 2:20). 

 Saya ingin Anda melingkari 2 kata dalam ayat 20 ini. Ada dua kata dalam ayat 20 ini yang kita 

tidak akan bahas dengan dalam sekarang, tetapi kata-kata ini akan sangat penting pada dua khotbah 

berikutnya dan saya ingin Anda mengingatnya. Yang pertama adalah "kasih setia." "Tuhan yang rela 

mengaruniakan kasih setiaNya." Ini adalah kata yang penting dalam Perjanjian Lama. Kasih setia, 

anugerah dan belas kasihan. Tahukah Anda, bahkan ada banyak perdebatan tentang siapa yang dimaksud 

sebagai yang rela menunjukkan kasih setia itu. Apakah yang dimaksud di sini adalah Tuhan, Allah 

Yahweh? Atau yang dimaksud adalah Boas? Kita akan membahas ini nanti, tidak sekarang. Tetapi yang 

penting Anda lingkari kata ini karena kita akan membahasnya pada dua khotbah berikutnya. Kata ke dua 

yang dilingkari ada di bagian akhir ayat 20 yaitu "seorang yang wajib menebus kita." Lingkari kata ini 

karena kita akan membahasnya nanti.  

 Kitab Imamat memberikan kepada kita penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan seorang 

kerabat yang menjadi penebus di sini. Kerabat berarti menunjukkan adanya hubungan keluarga, seorang 

yang menjadi bagian dari sebuah kaum atau klan. Orang ini memiliki hak untuk menebus saudaranya, hak 

untuk membeli harta benda dari orang-orang dalam kaumnya, dan membeli kembali harta benda 
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saudaranya yang telah dijual kepada orang lain. Selain itu dia juga memiliki tanggung jawab untuk 

menyediakan penghidupan bagi saudara sekaumnya yang telah ditinggal oleh suaminya atau orang yang 

menopang hidupnya. Kita akan membahas lagi hal ini nanti karena kata ini sangat penting.  

 Jadi sekarang Rut mengerti bahwa yang menolong dia hari itu bukan hanya seorang yang baik 

dan terhormat, tetapi dia adalah salah seorang kerabat Naomi yang wajib menebus mereka. "Lalu kata 

Rut perempuan Moab itu: "Lagipula ia berkata kepadaku: "Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai 

mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku" (Rut 2:21). Lalu, dengan gayanya yang klasik, 

Naomi si ibu mertua, mulai mengambil langkah berikutnya. "Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, 

menantunya itu: "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya 

perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain" (Rut 2:22). “Jadi tetaplah memungut di 

ladang itu.” Dan itulah yang dilakukan oleh Rut. “Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja 

perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah 

berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya” (Rut 2:23). 

 Jadi inilah yang kita temukan. Ada dua masalah utama dalam kisah Rut ini yang harus 

diselesaikan: mereka membutuhkan makanan dan mereka membutuhkan keluarga. Untuk masalah 

makanan sudah terjawab. Rut tetap memungut jelai di ladang Boas sampai musim panen selesai. Jadi itu 

mungkin berlangsung setiap hari selama dua atau tiga bulan. Dan kita tidak tahu pasti apakah memang 

selama itu Rut selalu pulang ke rumah dengan membawa biji jelai sebanyak 13 - 20 kg. Jika memang 

demikian maka Rut mengalami pemeliharaan yang luar biasa melalui kebaikan Boas yang akan membuat 

dia dan Naomi dapat bertahan hidup di sepanjang tahun itu.  

 Dengan semua adegan yang telah terjadi dalam Rut 2 ini, maka sampailah kita pada kalimat 

terakhir dari pasal ini. Dan kalimat itu terasa ringan. Bisa dikatakan ini seperti sebuah anti-klimaks. Apa 

yang terjadi seperti ketika kita menonton sebuah pertunjukkan di mana jalan ceritanya sudah menuju 

pada akhir cerita tetapi tiba-tiba ada satu bagian yang muncul sebagai misteri dan kemudian layar 

menjadi gelap dan tulisan “bersambung” muncul di sana. Oh, tidak!. Tapi itulah yang terjadi.  

 Perhatikan kalimat terakhir di pasal 2 ini, setelah dua atau tiga bulan, setelah berminggu-minggu 

Rut memungut jelai di ladang Boas. Mungkin Anda akan berpikir sesuatu akan terjadi, tetapi si penulis 

hanya mengakhiri dengan sebuah kalimat, “Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya” (Rut 2:23). Ah. 

Mungkin mengecewakan. Kita mungkin berpikir, “Ah, Boas apa yang kamu tunggu lagi? Rut selama dua, 

tiga bulan ini ada di ladangmu. Ingat, mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan keluarga.” 

Untuk masalah makanan sudah terjawab, tetapi masalah terbesar masih belum terselesaikan. Rut tetap 

saja perempuan Moab (ayat 21) yang tinggal dengan ibu mertuanya. Tanpa seorang suami yang akan 
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melindungi dia dan memberikan keluarga baginya. Masih ada plot cerita yang belum terselesaikan. Tetapi 

sayangnya di sinilah kita memang harus mengakhiri kisah Rut 2 ini.   

 

Injil Menurut Boas 

 

 Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Rut 2 ini? Apa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita? 

Sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda dua unsur Injil yang ditekankan dalam Rut 2 ini. Saya 

ingin mengawalinya dengan Injil Boas. Apa yang saya maksudkan dengan ini? Ini adalah hal yang paling 

saya sukai dari kitab Rut. Kita tidak melihat Tuhan disebutkan secara eksplisit dalam tiap ayat di kitab ini. 

Kita justru menemukan kata-kata seperti di ayat 3, “kebetulan” yang menunjukkan bahwa Allah bekerja 

di balik layar mengatur semua itu. Sesungguhnya kitab Rut ini sengaja ditulis untuk menunjukkan kepada 

kita bahwa Allah bekerja di balik layar, dalam segala apa yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya.  

 Inilah yang mau ditunjukkan. Tokoh-tokoh dalam kisah ini menggambarkan kepada kita 

bagaimana karakter Allah. Allah menunjukkan kasihNya kepada Naomi. Bagaimana? Melalui pengabdian 

dan kesetiaan Rut kepada Naomi. Allah menunjukkan kepedulianNya kepada yang miskin dan orang 

asing. Bagaimana? Melalui kepedulian Boas kepada orang miskin dan orang asing. Karakter yang kita lihat 

dalam tokoh-tokoh kisah ini menggambarkan karakter Allah. Ini bukan semata-mata pemikiran saya 

sendiri sebagai seorang pengkhotbah. Melalui sifat Boas penulis kitab Rut ingin menunjukkan sekelumit 

sifat Allah, yang menolong kita untuk mengerti kabar baik yang dinyatakanNya.  

 

Dia memanggil yang terbuang untuk menjadi keluargaNya  

 Coba Anda pikirkan apa yang dilakukan Boas dalam Rut 2 ini. Dia menjangkau yang terbuang dan 

memperlakukannya sebagai keluarganya sendiri. Kita melihat hal itu ditunjukkan berulang-ulang dari ayat 

2 sampai 21. Rut, perempuan Moab, Rut yang datang dari Moab, Rut yang meninggalkan negerinya, Rut 

yang tidak termasuk kaum kita. Rut, si perempuan Moab. Berulang-ulang disebutkan untuk menunjukkan 

bagaimana Rut adalah orang asing. Tetapi yang menarik, di bagian akhir dari pasal ini kita melihat 

bagaimana Boas memperlakukan Rut seperti bagian dari kaumnya sendiri.  

Rut bekerja di ladang Boas, Rut makan satu meja dengan Boas. Bahkan Boas juga melayani Rut 

saat makan. Rut pulang dengan biji jelai dari ladang Boas. Dia seperti bagian dari keluarga Boas tetapi 

tetap saja secara status Rut masih orang asing. Di sini kita melihat bagaimana Boas menjangkau seorang 

yang asing dan memperlakukannya seperti kaumnya sendiri.  
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Dia menjadi sayap perlindungan bagi yang lemah 

 Yang ke dua, dia menjadi sayap perlindungan bagi yang lemah. Saya ingin memakai kata-kata 

yang dipakai dalam ayat 12, bagian yang mengatakan tentang Allah Israel, yang kepadaNya kita datang 

berlindung di bawah naungan sayapnya. Bagaimana Rut dilindungi dalam pasal ini? Di bawah sayap 

siapa? Di bawah naungan sayap Boas, dalam ladang Boas. Di sanalah Rut mendapat perlindungan. Boas 

menaungi Rut yang lemah dan melindunginya, memastikan bahwa dia tidak akan dilecehkan atau 

diperlakukan dengan tidak baik. Hal buruk itu tidak terjadi pada Rut karena Boas menaungi dan 

melindungi dia.  

 

Dia melayani dan menyediakan makanan bagi yang lapar 

 Yang ke tiga, dia melayani dan menyediakan makanan bagi yang lapar. Anda ingat adegan ini. Kita 

memang sedikit bercanda tentang itu dalam khotbah yang sebelumnya, tetapi coba pikirkan adegan itu 

dengan baik. Ketika kita berada dalam kecukupan, sedikit dari kita yang benar-benar mengerti apa artinya 

tidak mempunyai makanan sama sekali, tidak memiliki sumber pendapatan untuk memperoleh makanan. 

Dalam kisah ini kita melihat Naomi dan Rut yang berjalan pulang kembali dari Moab ke Betlehem tanpa 

memiliki apa-apa. Dan mereka tidak memiliki seorangpun yang memelihara mereka. Rut pergi ke luar 

dengan harapan akan mendapat sedikit makanan. Tiba-tiba saja dia sudah duduk makan di meja yang 

sama dengan Boas dan keluarganya. Tidak saja dia duduk makan di meja itu, tetapi tuan yang memiliki 

hasil panen itu juga melayani dia. Dia melayani dan menyediakan makanan bagi yang lapar.  

 

Dia menyatakan kasih karunia kepada yang membutuhkan  

 Dan yang terakhir, dia memberikan kasih karunia kepada yang kekurangan. Di hari pertama Rut 

pulang dari ladang Boas dengan membawa jelai seberat 13 - 20 kg dan sisa makan siangnya. Bisa jadi di 

hari-hari berikutnya dia juga mendapatkan lebih banyak lagi biji jelai karena kemurahan Boas. Jadi seperti 

inilah Boas. Dia menjangkau yang terasing dan memperlakukannya sebagai bagian keluarganya, 

melindungi yang lemah di bawah naungan sayapnya, melayani dan menyediakan makanan bagi yang 

lapar, dan dia memberikan kasih karunia kepada yang membutuhkan.  

 

Injil yang dinyatakan 

 Sekarang yang ingin saya lakukan adalah memperhatikan gambaran-gambaran ini dan 

merenungkan bagaimana ini berlaku bagi kita saat ini. Sekarang saya ingin kita memikirkan tentang apa 

yang dilakukan Boas, Injil Boas, dari dua sudut pandang yang berbeda. 
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 Yang pertama, kita melihat dari sudut pandang Boas, yang menunjukkan kasih; dan yang kedua 

dari sudut pandang Rut, yang menerima kasih itu. Jadi saya ingin kita mempertimbangkan bagaimana Injil 

itu mempengaruhi baik cara kita menunjukkan kasih dan menerima kasih. 

 

Kita akan rela memberi hidup kita untuk membantu yang miskin 

  Yang pertama, cara kita menunjukkan kasih berdasarkan contoh Boas, kita mengaplikasikan injil 

dalam gereja kita dengan cara rela memberi hidup kita untuk menolong kaum miskin. Jangan sampai 

salah. Tujuan dari kepedulian Boas kepada orang miskin adalah untuk menunjukkan bahwa Allah sangat 

peduli kepada orang miskin. Allah berada di balik semua gambaran ini. Dia yang memimpin dan mengatur 

agar Rut dan Naomi kembali ke Betlehem pada waktu yang tepat di mana hukum yang telah 

ditetapkanNya itu akan menolong mereka untuk dapat bertahan hidup.  

 Dalam Ulangan 10:18, “(Allah) yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-

Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian.” Hal inilah yang 

ditunjukkan dalam Rut 2. Boas adalah orang yang bertindak melakukan peran itu, tetapi Tuhan adalah 

Pribadi utama yang menyediakan segalanya. Dan dalam Rut 2 ini kita tidak melihat semata-mata apa yang 

dilakukan oleh tokoh manusia yang diceritakan oleh penulis kitab ini, tetapi lebih dari itu kita melihat apa 

yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus, si Penulis sejati kitab ini, baik dalam Perjanjian Lama maupun Baru. 

Allah telah menetapkan orang-orang kepunyaanNya untuk menunjukkan kasih yang radikal terhadap 

orang yang miskin. Allah telah menetapkan umatNya untuk menyatakan kasihNya yang besar terhadap 

orang miskin. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan dalam Rut 2 ini.  

 Ketika orang lain melihat hidup kita baik sebagai individu, keluarga atau komunitas orang 

percaya; ketika orang membaca kisah hidup kita, apakah mereka dapat mengatakan, “Sungguh Allah 

sangat mengasihi dan peduli kepada orang miskin?” Kita rindu mendengar orang berkata demikian.  

 Di dunia ini ada orang-orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari Rp. 22.000,00 per hari. 

Mungkin separo dari penduduk dunia ini. Saat ini ada 16.000 anak yang mati karena kekurangan 

makanan. Dan kita yang sekarang tinggal di negara bagian ini, tidak jauh dari kita ada orang-orang yang 

hidup tanpa adanya sanitasi yang baik dan hanya memiliki sedikit makanan. Kita sekarang tinggal di 

tengah masyarakat di mana rata-rata orang memiliki kamar mandi dengan ukuran yang masih lebih besar 

dari pada rumah-rumah di daerah kumuh di India. Karena itu pertanyaan ini patut kita renungkan, 

“Apakah hidup kita benar-benar mencerminkan Allah yang sangat peduli dan mengasihi orang yang 

miskin dan terbuang? Apakah kita mencari mereka dan mau memberikan tempat bernaung untuk 

mereka? Apakah kita melayani dan menyediakan makanan untuk mereka?  
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 Kita tahu bahwa saat ini kita hidup dalam budaya yang mendorong kita untuk tidak peduli kepada 

yang miskin. Kita masuk dalam lingkaran itu dan menjadi bagian di dalamnya. Itu tidak berada di luar diri 

kita, tetapi di dalam diri kita yang berkata, “Makin kita sukses, makin banyak yang kita miliki.” Dan kita 

kemudian menginginkan rumah yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Dan kita pun ingin berganti-

ganti mobil dari satu tipe ke tipe lain. Kita mempunyai pakaian makin banyak dan kita makin tampil 

menarik. Kita memiliki barang makin banyak dan lebih banyak lagi. Dan itulah tanda dari sebuah 

kesuksesan, kepuasan dan kesenangan. Dan kita membawa pandangan ini ke dalam gereja.  

 Kita melakukan hal yang sama dengan gereja. Gereja yang sukses adalah gereja yang besar dan 

lebih baik. Seperti sebuah kekaisaran baru yang makin berkembang. Makin banyak barang-barang yang 

dimiliki dan program-program yang dikerjakan maka gereja itu makin baik. Namun, dalam kenyataannya 

yang diajarkan oleh Alkitab, bukan hanya dalam Perjanjian Baru, bahwa makin kita bertumbuh di dalam 

Tuhan, kita seharusnya makin tidak hidup untuk diri kita sendiri. Jadi apakah kita bertumbuh dalam 

Tuhan? Atau justru hidup kita bertentangan dengan apa yang dipandang Tuhan sebagai hal yang paling 

penting? Tidak peduli apa yang kita katakan atau nyanyikan di gereja pada hari Minggu, jika kita tidak 

peduli kepada orang miskin maka kita bukanlah umat Tuhan.  

 Kisah Rut 2 ini mengajak kita untuk memikirkan bagaimana kita sebagai pribadi, keluarga dan 

gereja di tengah budaya yang demikian untuk tidak ikut larut, tetapi justru sebaliknya mengubah budaya 

tersebut. Dan kita dipanggil untuk memberikan hidup kita untuk apa yang dianggap oleh Tuhan paling 

penting, dan dengan proses itu maka kita akan menjadi perwujudan dari karakter Allah  di tengah dunia 

ini. Ini memang tidak mudah. Dari sini kita mengarah pada kebenaran yang ke dua. Padukan kedua hal ini. 

Jangan hanya menekankan bagian pertama karena jika demikian kita akan dipenuhi dengan rasa 

bersalah. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan membawa prinsip ini pada langkah berikutnya karena 

saya ingin menolong Anda melihat Injil dan bagaimana Injil itu diterapkan dalam komunitas kita sebagai 

orang percaya.  

 

Kita akan menaruh hidup kita dalam perlindunganNya 

 Kita dapat memberikan hidup kita untuk menolong yang miskin karena kebenaran berikut, yaitu 

kita akan menaruh hidup kita dalam perlindungan Allah. Sekarang mari sejenak kita melihat dari sudut 

pandang Rut, sebagai orang yang menerima kasih. Perhatikan kata yang dipakai dalam ayat 12 

“berlindung di bawah sayap Allah, bernaung di bawah sayap Allah.” Ini adalah gambaran yang sangat 

indah seperti seekor burung yang membawa anaknya di bawah sayapnya dengan penuh kasih sayang. 

Saya ingin mengajak Anda melihat hal ini. Kita akan merenungkan hal ini beberapa saat. Saya ingin 

mengajak kita untuk menyelami bagaimana rasanya dikasihi dengan cara yang demikian, bagaimana 
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rasanya untuk meletakkan hidup kita dalam perlindungan Allah. Saya ingin kita bisa melihat bagaimana 

kedua prinsip kebenaran ini berjalan bersama dan bagaimana menaruh hidup kita dalam perlindungan 

Allah akan memampukan kita untuk memberi hidup kita bagi orang miskin.  

 Kita akan merasa bebas untuk memberikan hidup kita bagi orang miskin ketika kita memiliki 

keyakinan yang kokoh bahwa Allah akan memelihara kita. Selama kita terus berpikir bahwa kita 

membutuhkan banyak barang untuk bisa merasa puas, bahagia, bisa menikmati segala hal dalam hidup 

ini, maka kita tentu akan selalu merasa kurang. Selama kita terus-menerus mengejar hal-hal itu, maka 

kita tidak akan bisa memberikan hidup kita untuk orang miskin. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita 

memiliki segala hal yang kita perlukan di dalam Tuhan dan Tuhan menjadi sumber kepuasan kita, maka 

kita bisa lepas dari dorongan untuk mengejar apa yang dikejar oleh dunia ini. Ketika kita benar-benar 

meletakkan hidup kita dalam perlindungan Tuhan, maka kita bisa memberikan hidup kita untuk orang 

miskin.  

 Amsal 19:17 juga digambarkan dalam Rut 2. “Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang 

lemah, memiutangi TUHAN, yang akan membalas perbuatannya itu.” Itulah yang dikatakan Boas kepada 

Rut yaitu bahwa dia menerima upah yang berlimpah dari Allah. Inilah yang ditunjukkan. Ketika kita 

memberikan hidup kita untuk menolong yang miskin, ketika kita menjadi gereja yang makin sedikit 

menghabiskan sumber daya untuk diri kita sendiri tetapi lebih banyak untuk mereka yang dekat dengan 

hati Tuhan, yaitu mereka yang miskin; maka kita akan menerima upah yang besar, sangat besar.  

 Dalam Yesaya 58 Tuhan berfirman kepada umatNya dan berkata, “Bukan! Berpuasa yang 

Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, 

supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau 

memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya 

rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak 

menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri! Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti 

fajar dan lukamu akan pulih dengan segera; kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan TUHAN 

barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan TUHAN akan menjawab, engkau 

akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata: Ini Aku! Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk 

kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau 

menyerahkan kepada orang lapar apa yang kauinginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas 

maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. TUHAN 

akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan 

membaharui kekuatanmu; engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang 

tidak pernah mengecewakan” (Yesaya 58:6-11). 
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 Saudara-saudaraku, ketika kita memberikan hidup kita kepada orang miskin kita tidak perlu takut. 

Allah kita telah berfirman bahwa kita akan menjadi seperti sebuah mata air yang airnya akan terus 

mengalir. Dapatkah Anda melihat hubungannya? Letakkan hidup Anda dalam naunganNya. Bebaskanlah 

diri Anda dari segala pengejaran akan materi. Ketika kita meletakkan hidup kita dalam perlindungan 

Tuhan, maka kita dapat memberikan hidup kita untuk menolong orang miskin.  

 Hal ini memerlukan langkah iman yang radikal dan bisa jadi tiap orang akan berbeda-beda. 

Tindakan itu berarti membalikkan gaya hidup dalam keluarga kita, dalam gereja kita yang mengatakan 

bahwa semakin banyak hal yang bisa kita lakukan untuk diri kita maka itu makin baik, itulah kesuksesan. 

Untuk bisa melawan arus yang demikian kita harus mengambil tindakan yang berani. Sekarang 

pertanyaannya, apakah kita yakin bahwa Tuhan benar-benar akan menatang kita? Apakah kita yakin 

bahwa kita akan menjadi mata air yang tidak akan kering? Kita harus yakin dengan hal-hal itu sebelum 

kita melangkah. Dan kisah Rut 2 ini mengajarkan bahwa kita bisa meyakini hal-hal itu. Bagaimana? 

Kembali perhatikan gambaran Injil yang ditunjukkan dalam tindakan Boas dan pahami apa artinya dikasihi 

oleh Allah yang demikian. Dia telah memanggil nama kita. Kita adalah saudara-saudara Rut. Kita sama 

seperti Rut, kita mengembara di ladang orang, terbuang, orang asing, pendosa, terpisah dari Tuan yang 

memiliki tuaian. Tetapi Dia, karena kasih karuniaNya – jangan lupakan ini – Allah semesta alam telah 

datang untuk menjangkau kita. Dia telah mengenakan rupa manusia, menjadi seorang manusia dan Dia 

telah menderita dan mati, menimpakan hukuman dosa-dosa kita atas diriNya dan menyelamatkan kita. 

Dia telah memanggil nama kita. Kita memiliki keyakinan bahwa Allah semesta alam telah memanggil 

nama kita.  

 Dia telah menjadi perlindungan kita. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dalam keluargaNya. Dia 

telah menjadi perlindungan kita, Dia menaungi kita dibawah sayapNya sehingga meskipun ada badai yang 

dahsyat di sekitar kita, atau kesulitan hidup menimpa kita, kita aman. Kita memiliki Allah yang adalah 

“bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab 

itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut; 

sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, 

kediaman Yang Mahatinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kota Allah, kediaman Yang 

Mahatinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan 

goncang; Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia 

memperdengarkan suara-Nya, dan bumipun hancur. TUHAN semesta alam menyertai kita, kota benteng 

kita ialah Allah Yakub…. “Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah! Aku ditinggikan di antara bangsa-

bangsa, ditinggikan di bumi!"” (Maz. 46:1-10). 
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 Allah akan menyatakan kemuliaanNya melalui pemeliharaanNya kepada kita, umatNya. “TUHAN 

semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub” (Maz. 46:11). Kita bersandar pada 

kebenaran ini. Allah adalah perlindungan kita, kota benteng kita. Di dalamNya kita aman dan tidak akan 

goyah. Ini adalah hal yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia kepada kita.  

 Dia telah menjadi perlindungan kita. Dia yang telah memuaskan kerinduan kita. Tuhan yang 

memiliki tuaian telah mengundang kita untuk makan di mejaNya. Bukan saja Dia telah mengundang kita 

untuk menikmati perjamuan di mejaNya, tetapi Dia juga telah membawa kita dan melayani kita di meja 

perjamuanNya. Allah semesta alam telah merendahkan diriNya untuk melayani kita.  

 Jika hal ini tidak menyentuh kita, maka kita mungkin belum mengenal Dia sepenuhnya. Dia 

sedang melayani kita. Oh, saya ingin mengatakan apa yang dikatakan Boas ini kepada setiap kita, 

“tetaplah tinggal di ladangNya.” Kita tidak perlu lagi pergi ke tempat lain. Buat para mahasiswa, dunia 

mungkin menawarkanmu ini dan itu, tetapi kamu tidak perlu mengerjar semua itu. Tetaplah tinggal di 

ladangNya karena ladangNya itu baik. Itu yang memberi kepuasan sejati. Kita tidak perlu pergi ke ladang 

materialism, sindrom kesuksesan. Kita tidak perlu pergi ke ladang pornografi atau kecanduan. Kita tidak 

perlu pergi ke ladang di mana kesenangan dunia dipamerkan karena ladang Allah itu sudah cukup dan 

memuaskan kita. Ladang-ladang dunia itu penuh bahaya. Di ladang Tuhan inilah kita akan mendapatkan 

keamanan dan kepuasan yang sesungguhnya. 

 Jadi Saudara-saudaraku, jika selama ini Anda telah mengembara ke ladang-ladang itu, mengejar 

semua yang ditawarkan oleh dunia ini, maka saya berdoa supaya Tuhan menolong setiap kita untuk 

dapat melihat dengan jelas apa yang sebenarnya sedang kita kejar, hal yang mungkin selama ini telah kita 

pegang atau andalkan tanpa pengertian yang benar sehingga kita justru menjadi jauh dari perlindungan 

dan sukacita yang ditawarkan Allah dalam ladangNya. Saya mendorong Anda untuk bertobat, 

meninggalkan ladang-ladang dunia itu dan kembali kepada Allah. Dalam kasih karuniaNya, Allah 

memanggil nama Anda, membawa Anda untuk datang padaNya dan melindungi Anda dalam naungan 

sayapNya. Dia sangat baik.  

 Dia telah memanggil kita, menjadi perlindungan kita dan memuaskan apa yang menjadi 

kerinduan dan kebutuhan kita. Dan yang terutama Dia telah menyelamatkan jiwa kita. Dan di bawah 

naungan sayapNya, kita menemukan peristirahatan yang kekal karena Yesus Kristus telah menanggung 

hukuman dosa-dosa kita. Dia telah menyalibkan dosa-dosa kita bersama dengan diriNya. Dia telah mati di 

atas kayu salib dan bangkit dari kematian sebagai sebuah kesaksian yang  menyatakan bahwa Dia saja 

Allah yang baik.  Dia saja yang dapat memuaskan kita saat ini dan sampai kekal nanti. Saya mendorong 

Anda untuk tinggal dalam ladangNya. Atau jika Anda belum pernah tinggal dalam ladangNya, maka 

pergilah ke sana. Lihatlah, ini adalah kasih karunia Allah yang telah membawa Anda di tempat ini, pada 
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waktu ini, untuk mendengar kisah ini, kisah tentang Allah yang memanggil nama Anda dan rindu 

membawa Anda datang kepadaNya. Saya mendorong Anda untuk menjawab, “Ya Tuhan, aku percaya 

kepadaMu. Saya membutuhkanMu Yesus untuk menghapus segala dosa-dosaku dan untuk membawaku 

dalam naungan dan perlindungan di bawah sayap Allah.” 

 Tuhan menginginkan kita menjadi orang Kristen seperti dalam Rut 2. Kekristenan yang benar-

benar membebaskan kita dari kebutuhan untuk pergi dan mengembara ke ladang-ladang yang lain, dari 

pengejaran akan kesenangan dunia. Dia memberikan kita kekristenan yang dipenuhi sukacita karena 

perasaan puas dengan apa yang disediakan Allah dalam ladangNya. Dan sebagai hasilnya, kita menjadi 

orang-orang yang bebas untuk memberikan hidup kita untuk menolong orang miskin yang ada di sekitar 

kita, baik dalam hal rohani maupun materi. Tuhan kiranya hal itu terjadi atas diri kami. 


