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Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk bersama saya 

membuka kitab Rut pasal 3. Ini adalah bagian ketiga tentang satu kisah kasih yang dikenal sebagai Kitab 

Rut. Keadaan yang dihadapi mulai menjadi sedikit tidak pasti. Rut 3 merupakan satu titik balik yang 

menentukan dalam kisah ini, ini adalah puncak ketegangan, drama, antisipasi, dan realitasnya adalah—

tetaplah duduk di kursi anda—bahwa Rut segera akan menaikkan suhu pada kisah percintaan dalam 

pasal ini melalui cara-cara yang akan mengejutkan kita.  

Jika anda tidak berada di sini sebelumnya untuk mendengar beberapa khotbah yang lalu, saya ingin 

menolong anda dengan cepat sebelum kita mulai mendalami Rut 3. Saya ingin memastikan bahwa anda 

dapat memahami apa yang terjadi dalam kisah ini sampai titik ini. Dan untuk beberapa orang yang lain, 

ini hanya sebagai satu pengingat. Kita telah melihat bahwa kisah tentang Rut dimulai dalam Rut 1, di 
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mana Namomi bersama kedua anak laki-lakinya, mengikuti suaminya, Elimelekh, dari Betlehem ke Moab. 

Moab adalah tempat terjadinya kisah ini, dan ini bukanlah satu cerita yang baik, dalam kaitan dengan 

orang-orang Israel. Mereka pergi ke sana, dan segera sesudah mereka tiba di Moab, tanpa diduga 

sebelumnya, Elimelekh, suami Naomi, dan kedua anak laki-lakinya meninggal, dan Naomi ditinggal sendiri 

bersama kedua menantu perempuan yang berasal dari Moab. Jadi inilah tiga orang janda, tanpa memiliki 

anak, tanpa pewaris, tanpa kerabat untuk meneruskan garis keturunan mereka. 

Kemudian yang terjadi ialah bahwa Naomi mendengar bahwa sudah ada persediaan makanan di 

Betlehem, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Betlehem. Lalu ia memberitahu kedua menantunya 

untuk tetap tinggal di Moab. Seorang menantunya tetap tinggal dan yang lainnya, Rut, menatap Naomi 

dan berkata, “Saya akan pergi bersamamu. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Aku 

akan pergi dan dikuburkan bersamamu. Aku mengikutimu.” Pada akhir Rut 1, Ruth dan Naomi berjalan 

pulang bersama menuju Betlehem. Naomi memberitahu teman-temannya yang mengenalinya bahwa 

namanya adalah Mara yang berarti pahit.  

Ini membawa kita ke Rut 2. Persoalan-persoalan utama dalam kitab ini mencakup dua hal pada titik ini. 

Ini adalah dua perempuan yang membutuhkan makanan dan membutuhkan keluarga. Pertama, masalah 

kebutuhan akan makanan dikisahkan di pasal 2. Rut pergi ke ladang untuk  memungut bulir-bulir jelai. 

Saat itu adalah musin menuai, dan secara kebetulan Rut pergi ke ladang yang dimiliki oleh seseorang 

bernama Boas. Dan Boas secara kebetulan berjalan ke ladangnya ketika Rut sedang bekerja di sana, dan 

saat itu Boas terpikat olehnya. Dan seterusnya adalah kisah tentang bagaimana cinta itu mulai 

bertumbuh.  

Rut kembali ke mertuanya, Naomi, dan Naomi seolah-olah tidak percaya. Ia tidak dapat berkata-kata. Ia 

tidak percaya melihat semua jelai yang dibawa pulang ini. Dan yang terindah adalah ketika Rut 

menceritakan kepadanya tentang siapa yang memiliki ladang gandum di mana ia telah memungut 

gandum. Ia telah berada di ladang milik Boas, dan Naomi dengan segera menyadari bahwa Boas berasal 

dari kaum kerabatnya Elimelekh, yang berarti bahwa Boas memenuhi syarat untuk memelihara, 

menyediakan kebutuhan, melindungi, dan mengambil tanggung jawab untuk merawat mereka.  

Dan Naomi berkata, “Rut, tetaplah bekerja di ladangnya. Setiap hari engkau harus pergi ke ladangnya.” 

Dan itulah yang Rut lakukan. Setiap hari selama musim menuai ia berada di ladangnya Boas, minggu demi 

minggu selama musim menuai ia berada di ladangnya Boas. Ini  membawa ke akhir yang paling bersifat 

anti-klimaks dalam Rut 2, di mana dikatakan bahwa Rut selama itu tinggal bersama mertuanya. 
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Mengecewakan. Kebutuhan akan makanan telah tercukupi. Mereka telah memiliki jelai untuk sekurang-

kurangnya sisa tahun itu, namun masih ada kekosongan dalam keluarga.  

Apa yang anda lihat pada akhir Rut 2 adalah pasangan yang ganjil, masih pasangan yang ganjil. Rut dan 

Naomi. Rut tinggal bersama ibu mertuanya. Boas belum melakukan apa pun. Ini menetapkan panggung 

untuk beberapa ayat yang mengandung elemen yg paling terselubung dalam seluruh Perjanjian Lama, 

yaitu yang terdapat dalam Rut 3.  

Mari kita mulai dengan Rut 3:1. Seluruh pasal ini berada di bawah bayangan yang gelap. Kisah ini terjadi 

dari saat matahari terbenam sampai ke saat terbitnya. Ayat 1 mengatakan, “Lalu Naomi, mertuanya itu, 

berkata kepadanya: ‘Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu 

supaya engkau berbahagia?’” (Rut 3:1). Itulah cara bahasa Ibrani untuk mengatakan, “Rut, engkau 

membutuhkan seorang laki-laki. Engkau membutuhkan seorang suami.” Naomi mengatakan, “Anakku, 

apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu?” Tentang perkataan yang 

diterjemahkan dengan tempat perlindungan, anda dapat menemukan catatan kecil pada bagian bawah 

Alkitab anda di mana dikatakan, “di mana engkau akan mendapat kelegaan.”  

Inilah rencana yang dirancang oleh ibu mertua yang akan dilaksanakan. Ayat 2 mengatakan, “Maka 

sekarang, bukankah Boas, yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kautemani itu, adalah sanak 

kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan” (Rut 3:2). Berhenti sejenak di sini. Ada dua 

hal tentang Boas. Yang pertama, kita diingatkan bahwa Boas adalah seorang kerabat laki-laki, yang pada 

dasarnya berarti bahwa ia adalah seorang bujangan yang memenuhi syarat bagi Rut, secara khusus 

memenuhi syarat. Kita akan melihat hal ini dengan lebih jelas dalam khotbah yang berikut dari Rut 4, 

tentang gambaran kerabat laki-laki ini, seorang kerabat laki-laki yang menjadi penebus. Kita telah melihat 

ini dalam khotbah yang lalu tentang Rut 2.  

Tetapi gambarannya adalah, sebagaimana yang Naomi katakan, “Rut, Boas adalah seorang bujangan yang 

memenuhi syarat bagi engkau.” Dan yang kedua, “Ia pada malam ini akan menampi jelai di tempat 

pengirikan.” Apa yang akan terjadi pada akhirnya, setelah semua jelai telah dituai, anda akan memiliki 

satu area tersendiri, yang paling mungkin berada di sisi satu bukit atau yang lainnya di mana pada malam 

harinya, bilamana udara sejuk berhembus melewati tempat itu, pada dasarnya apa yang mereka lakukan 

adalah mengambil  garpu rumput dan melemparkan jelai ke udara dan angin datang dan meniup pergi 

sekam, dan biji gandum yang lebih berat akan jatuh ke tanah. Inilah caranya mengirik gandum.  
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Dan Naomi tahu bahwa pada malam itu Boas akan mengirik gandum di tempat yang lebih terpisah. 

Sampai saat ini, Boas hanya pergi ke ladang. Tidak mungkin Rut dapat datang kepada Boas di tengah 

ladang dan berkata, “Apakah pernah timbul dalam pikiranmu keinginan untuk menikahiku?” Hal ini 

belum terjadi sampai titik ini, namun ini akan menjadi satu kesempatan yang unik yang berada di 

hadapan mereka. Jadi inilah yang Naomi katakan agar Rut melakukannya. Dan di sinilah hal ini benar-

benar terselubung. 

Dalam ayat 3 Naomi mengatakan, “Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan 

pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu, sebelum ia 

selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat 

ia berbaring; kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. 

Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kaulakukan” (Rut 3:3-4). Jika anda mendengar 

kalimat ini dalam konteks aslinya, tentu wajah anda akan menjadi merah karena malu. Sama seperti jika 

anak-anak anda berada dekat anda saat itu, anda akan menutup telinga mereka pada saat mereka 

mendengar hal ini. Bisakah anda percaya akan apa yang baru saja dikatakan oleh Naomi? 

Biarkan saya membuat satu penafsiran kecil di sini, dan saya akan berusaha semampu mungkin. Mari kita 

kembali ke bagian awal. Ayat 3 mengatakan, “Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian 

bagusmu.” Ini lebih dari sekedar satu ucapan yang Naomi sampaikan kepada Rut, “Tubuhmu berbau 

kurang baik, jadi engkau perlu membersihkan diri agar tubuhmu berbau harum untuk Boas.” Ini 

mempunyai makna yang lebih dalam. Ada satu kesejajaran yang menarik. Dalam 2 Samuel 12:20, Raja 

Daud melakukan hal yang persis sama. Ia membersihkan dirinya. Ia memakai wangi-wangian dan 

mengenakan pakaiannya yang paling bagus. Ini yang Daud lakukan dalam 2 Samuel 2:20, untuk 

menandakan bahwa ia telah meninggalkan masa berkabung atas putranya, anaknya yang baru 

meninggal.  

Dan ini adalah satu transisi dari perkabungan ke satu keadaan di mana anda mengatakan, “Baiklah, saya 

harus meninggalkan masa perkabungan dan bergerak maju sekarang.” Jadi Naomi ingin mengatakan, 

“Rut, engkau telah menjadi seorang janda selama ini, dan engkau telah berada dalam satu masa 

perkabungan selama tahun-tahun ini. Sekaranglah waktunya untuk meninggalkan semua itu dan bergerak 

maju dan itu akan menjadi bukti bahwa engkau tidak lagi berkabung atas kematian suamimu. Engkau 

adalah seorang bujangan yang memenuhi syarat untuk menikah lagi saat ini.” Naomi mengatakan, 

“Engkau sekarang memenuhi syarat untuk menikah, dan tambahan pula, tubuhmu akan menjadi lebih 

harum dari sebelumnya.” 
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Jadi Naomi mengatakan, “Lalu pergilah ke tempat di mana Boas sedang bekerja melepaskan gandum dari 

tangkainya. Tunggulah di situ sampai ia selesai makan dan minum, tetapi jangan sampai ia tahu kau 

berada di sana” (Rut 3:3). “Engkau harus bersembunyi, dan perhatikan saat ia makan dan minum.” Yang 

dimaksudkan di sini bukanlah, “Boas akan menjadi mabuk,” atau hal-hal yang semacam itu. Yang 

dimaksudkan hanyalah agar Rut menunggu sampai Boas merasa senang. Laki-laki biasanya lebih merasa 

senang setelah menyantap makanan yang lezat. “Jadi tunggulah sampai ia selesai makan dan minum, 

karena pada saat itu ia dalam keadaan senang. Pada saat ia berbaring, saat ia menuju ujung tempat 

pengirikan untuk berbaring dan memandang bintang-bintang di langit dan kemudian tertidur, inilah yang 

harus engkau lakukan, “Perhatikanlah di mana ia pergi tidur” (Rut 3:4).  

Kemudian—bahkan perkataan yang diterjemahkan dengan “kemudian” dalam ayat ini merupakan satu 

bentuk eufemisme (bentuk penghalusan bahasa agar tidak membuat orang tersinggung) dalam bahasa 

asli Perjanjian Lama. Pada dasarnya Naomi ingin mengatakan, “Ini adalah sesuatu yang krusial. Inilah yang 

engkau harus lakukan.” Dan ini meningkatkan ketegangan dan membawa kepada kalimat ini, 

“Kemudian”—ini adalah krusial—“datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah 

di sana” (Rut 3:4). 

Di sinilah penafsiran ayat ini menjadi sulit. Ada tiga perkataan Ibrani di sini yang semuanya penuh dengan 

muatan seksual. Singkapkanlah, kakinya, dan berbaring. Ini bukanlah sesuatu yang anda lakukan dengan 

siapa saja pada saat apa saja. Dengan mengatakan agar Rut pergi kepada Boas dan melakukan hal-hal ini, 

ketika anda mendengar apa yang dimaksudkan, anda mungkin ingin tahu apa yang menjadi tujuan 

Naomi. Apa yang dikatakan Naomi agar Rut melakukannya? Dampak kata-kata ini dalam bahasa asli 

Perjanjian Lama akan membuat pikiran para pendengar dipenuhi dengan pertanyaan. Menyingkapkan 

selimut pada kakinya? Berbaring? Dan inikah yang harus Rut lakukan? Inikah yang harus dilakukan oleh 

seorang pekerja asal Moab terhadap seorang Israel yang menjadi pemilik ladang gandum?  

Rut memberi respon dalam ayat 5, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan" (Rut 3:5). Itulah 

jawaban Rut, dan ia akan melakukannya. Saya menyukai apa yang dikatakan dalam ayat 4, “Jika ia 

membaringkan diri untuk tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring” (Rut 3:4). 

Penekanan dalam kalimat ini adalah penting. Seolah-olah Naomi mengatakan, “Rut, pastikan bawa 

engkau tidak melakukan ini dengan laki-laki yang salah. Perhatikan dengan teliti. Arahkan matamu pada 

Boas di mana ia berbaring. Pastikan bahwa orang itu adalah Boas. 
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Rut mengatakan, “Baiklah. Saya akan melakukan apa pun yang engkau katakan.” Lalu dikatakan dalam 

ayat 6, “Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannyalah tepat seperti yang 

diperintahkan mertuanya kepadanya” (Rut 3:6). Rut melakukannya. Kita yang duduk di sini sebagai 

pendengar akan berpikir apa sebenarnya yang terjadi? Dan narator mengatakan kepada kita dalam ayat 

7, “Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri 

tidur pada ujung timbunan jelai itu” (Rut 3:7). Boas telah makan. Ia berada dalam keadaan senang. Lalu ia 

pergi ke ujung timbunan jelai. Sepertinya satu kebetulan, namun menurut saya ini bukanlah satu 

kebetulan ketika ia pergi menjauh dari orang-orang yang lain, ke satu tempat di mana ia berada sendirian 

di ujung timbunan jelai, kemudian ia berbaring. 

Sekarang cobalah menempatkan diri pada tempat Rut. Anda sedang bersembunyi di suatu celah yang 

kecil atau sesuatu yang seperti itu di mana tidak ada seorang pun yang dapat melihat anda, dan anda 

sedang mengamati Boas. Mata anda tertuju kepadanya. Anda sedang memperhatikan laki-laki yang anda 

sukai sedang menampi jelai. Ini adalah satu pemandangan yang romantis. Dan ini juga intens. Anda 

hampir mendengar jantung Rut berdetak cepat pada saat itu ketika ia mengantisipasi apa yang ia akan 

lakukan pada saat mendekati Boas. Rut melihat Boas berjalan ke ujung timbunan itu sendiri, lalu 

berbaring, dan tertidur.  

Anda tentu memahami gambaran apa yang saya maksudkan di sini. Ketika anak-anak kami masih kecil, 

lebih kecil dari keadaan mereka sekarang, ketika mereka masih sebagai bayi, mungin saat itu mereka 

sakit atau sulit tidur, dan saya datang dan menepuk punggung mereka untuk menenangkan mereka, dan 

terus menepuk dan akhirnya tangan anda mulai terasa letih untuk melakukannya, dan anda saat itu 

mengambil kesimpulan bahwa anak itu sudat tertidur, lalu anda mulai menarik tangan anda. Pernahkah 

anda sebagai orang tua melakukan ini? Lalu anda melangkah keluar perlahan-lahan. Dan ternyata, segera 

setelah anda mengambil satu langkah atau dua langkah mundur, kepalanya yang kecil muncul dan ia 

melihat sekeliling, dan anda terkejut karena anda berpikir bahwa ia telah tertidur. Lalu anda kembali 

menghampiri anak itu untuk menenangkannya lagi.  

Menurut saya itulah gambaran yang kita lihat di sini tentang Rut yang hanya memandang dan bertanya, 

apakah Boas telah tertidur, apakah ia telah tertidur, apakah ia telah tertidur? Dan saat Rut berpikir 

bahwa Boas telah tertidur, Boas ternyata masih membalikkan badan, dan Rut mengatakan, “Aku akan 

menunggu, aku akan menunggu.” Jadi Rut tetap menunggu sampai Boas tertidur, sampai ia dapat 

mendekati Boas tanpa diketahui. Dan ketika Boas telah tertidur, dikatakan dalam ayat 7, “Kemudian 
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datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan 

berbaringlah ia di situ.” Luar biasa! 

Lalu dalam ayat 8 dikatakan, “Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu 

meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya” (Rut 

3:8). Tempatkanlah diri anda di tempat Boas. Di tengah malam, sesuatu membuatnya terkejut. 

Kebanyakan penafsir berpendapat bahwa sangat mungkin yang terjadi adalah angin yang menyentuh kaki 

Boas menyebabkan sedikit keterkejutan. Jadi bayangkan bahwa anda adalah Boas, dan anda merasakan 

angin yang menyentuh kaki anda, lalu anda membalikkan badan—dan inilah gambaran yang menurut 

saya terjadi saat itu.  

Mari kembali ke anak-anak untuk sesaat. Dua hari yang lalu saya sedang berbaring di sofa  dan tidur 

sebentar, keadaanya bagus dan tenang, saya sedang tidur, dan tiba-tiba saya merasakan bahwa sesuatu 

sedang mendekati saya, lalu saya membuka mata saya, dan dua inci di depan mata saya adalah anak saya 

yang berumur tiga tahun, Caleb, matanya menatap langsung pada saya. Segera setelah mata saya 

terbuka, ia menatap saya dan mengatakan, “Ayah, maukah ayah bermain dengan saya sekarang?” 

Itulah gambaran yang saya maksudkan di sini. Anda pikirkan tentang itu. Pastilah Rut pada saat itu sadar. 

Ia bukannya sedang mendengkur di samping Boas. Ia sadar. Ia sedang menunggu, mengantisipasi saat 

Boas akan bangun dan melihat bahwa ia sedang berbaring di situ. Jadi Rut sedang melihat… Saya 

membayangkan bahwa Boas sedikit terkejut saat itu untuk alasan tertentu, mungkin ia sedikit berbalik 

untuk menutup tubuhnya, lalu membuka matanya, dan di situlah ia melihat dua mata Rut yang sedang 

memandangnya. 

Saya menyukai respon yang diberikan oleh Boas melalui pertanyaan yang ia ajukan. Dikatakan dalam ayat 

9, “Siapakah engkau ini?” (Rut 3:9). Sungguh satu pertanyaan yang bagus. Saya berharap ada sedikit 

informasi tentang nada suara Boas saat ia mengajukan pertanyaan tersebut. Bagaimana ia 

menyampaikan pertanyaannya? Pada saat saya memikirkannya pada minggu ini, saya tidak menahan 

tawa, saya ingin tahu apakah mungkin itu adalah satu pertanyaan yang keliru: “Ah, siapa engkau?” Atau 

apakah pertanyaan itu lebih menunjukkan satu keterkejutan dan karena itu disampaikan dengan rasa 

heran: “Siapa engkau?” Atau apakah mungkin pertanyaan tersebut adalah semacam bisikan yang tenang? 

Karena menurut saya ada banyak orang yang berada di sekitar tempat itu. “Bertanyalah ia: ‘Siapakah 

engkau ini?’” (Rut 3:9). Seperti ini pertanyaannya: apa gerangan yang sedang terjadi ini? Secara harfiah 
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kalimat itu mengatakan, “Lihatlah, ada seorang perempuan.” “Bertanyalah ia: ‘Siapakah engkau ini?’” 

(Rut 3:9). 

Rut menjawab, "Aku Rut hambamu" (Rut 3:9). Yang menarik adalah perkataan “hamba” yang digunakan 

di sini. Rut telah menggunakannya dalam pasal 2:13, “Tuan telah menenangkan hati hambamu.” Tetapi 

hal yang menarik adalah bahwa ini adalah perkataan yang sama sekali berbeda yang Rut gunakan di sini 

untuk menjelaskan siapa dirinya sekarang daripada ketika pertama kalinya ia bertemu Boas. Ketika Rut 

bertemnu Boas untuk pertama kalinya, ia mengatakan dalam pasal 2:13, “Tuan telah menenangkan hati 

hambamu ini,” dan perkataan yang Rut gunakan dalam ayat tersebut memiliki arti yang hampir sama 

dengan seorang budak. Itu adalah seseorang yang memiliki kedudukan yang paling rendah.  

Dalam ayat tersebut, perkataan Ibrani diterjemahkan dengan perkataan yang sama dalam terjemahan 

Inggris. “Aku, Rut, adalah hambamu.” Tetapi kali ini Rut menggunakan perkataan yang sama sekali 

berbeda, satu perkataan yang memiliki muatan pribadi. Ini adalah perkataan yang mengandung elemen 

relasi dengan seseorang. Pada dasarnya Rut mengatakan, “Aku adalah hambamu. Aku bersedia 

memasuki satu relasi denganmu.”  “Jawabnya: ‘Aku Rut, hambamu’” (Rut 3:9). 

Di sinilah hal ini menjadi menarik, karena Rut secara tiba-tiba menyimpang dari strategi yang telah 

dirancang oleh Naomi. Apa yang Naomi katakan? Ia telah mengatakan, “Pergilah, singkapkanlah selimut 

dari kakinya, lalu berbaringlah. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan” (Rut 

3:4). Kita sebagai pendengar mungkin berpikir bahwa Rut telah melakukannya dengan baik ketika ia 

memperkenalkan dirinya. Itu sudah tepat. Namun kita kembali beralih kepada Boas. Boas akan 

memberitahu apa yang Rut harus lakukan, namun Rut terus berbicara. Perhatikan apa yang Rut katakan, 

“Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib 

menebus kami” (Rut 3:9).  Apa yang terjadi ialah Rut dengan gamblang dan terus terang ingin 

mengatakan, “Siapa tahu tuan tidak memahami maksud saya dengan berbaring di kakimu, jadi saya ingin 

agar tuan membawa saya ke dalam perkawinan.”  

Setidaknya ini adalah satu permintaan yang langsung. Pada waktu Heather dan saya bertemu, saya akui 

bahwa saya cukup lambat untuk menyadari apa yang ia inginkan. Saya tidak menyadari apa yang sedang 

terjadi. Saya belum pernah memiliki seorang pacar sebelumnya, dan jujur saja, saya cukup takut untuk 

berbicara dengan gadis-gadis. Tentu saya telah memperhatikan Heather, namun saya membutuhkan 

waktu untuk mulai berbicara kepadanya. Oleh anugerah Allah ia mengambil beberapa langkah untuk 

memperjelas maksudnya, dengan beberapa gerakan, bahwa saya perlu memulai satu relasi dengannya. 

Namun di sini Rut mengatakan, “Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini” (Rut 3:9). 
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Ini adalah satu kalimat yang pada dasarnya… sesuatu yang hanya dilakukan oleh seorang suami dengan 

istrinya—“Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini; berikanlah perlindunganmu atas 

aku; bawalah aku ke dalam kepedulianmu, dekat di sisimu.”  

Apa yang benar-benar menarik dalam kalimat “kembangkanlah sayapmu” adalah bahwa perkataan untuk 

“sayap” atau “jubah” adalah perkataan yang sama yang digunakan dalam pasal 2:12—ini benar-benar 

menarik—ketika Boas sedang berbicara dengan Rut, dan pada dasarnya Boas mengucapkan doa berkat 

bagi Rut. Boas mengatakan, “TUHAN kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya 

dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh TUHAN, Allah Israel, yang di bawah sayap-Nya engkau datang 

berlindung” (Rut 2:12). Kita telah berbicara tentang hal ini dalam khotbah yang lalu, tetapi yang menarik 

adalah bahwa perkataan “sayap” yang digunakan dalam pasal 2:12 adalah perkataan yang sama yang 

diterjemahkan dengan “jubah”, “sayap,” dalam pasal 3:9.  

Jadi pada dasarnya Rut mengatakan, “Boas, engkau tentu tahu ketika engkau berdoa agar Tuhan 

mengembangkan sayap perlindungan-Nya atas aku, dan sekarang adalah waktunya doamu digenapi.” 

Anda pasti senang jika seorang istri memakai Kitab Suci untuk berbicara dengan anda. “Engkau adalah 

yang disediakan oleh Allah. Engkau mengembangkan sayap perlindunganmu atas aku karena engkau 

adalah seorang kerabat yang menjadi penebus.”  

Apa yang Rut lakukan ini melampaui apa yang Naomi telah katakan sebelumnya. Rut mengambil langkah 

tambahan, dan hal ini menciptakan satu antisipasi, dan hati kita dan pikiran kita ingin tahu bagaimana 

Boas akan memberi respon. Seorang Moab baru saja melamar seorang Israel. Seorang perempuan Moab 

baru saja melamar seorang laki-laki Israel. Seorang pekerja di ladang baru saja melamar pemilik ladang 

tersebut. Seorang yang lebih muda baru saja melamar seorang yang lebih tua. Ini sama saja dengan 

melanggar semua aturan. Bagaimana Boas akan memberi respon? Setidaknya ini membawa risiko.  

Boas menyadari bahwa ada seorang perempuan yang berbaring di kakinya. Ia dapat saja memarahi Rut 

pada titik itu. “Apa yang engkau lakukan? Engkau tidak boleh berada di sini. Pulanglah ke rumahmu, dan 

jangan pernah kembali ke ladangku.” Ia juga bisa saja memanfaatkan Rut. Ini adalah satu masa di tengah-

tengah pemerintahan Hakim-Hakim, satu masa historis dalam kehidupan bangsa Israel di mana 

pelanggaran seksual merajalela, dan setiap orang melakukan apa yang baik menurut pandangannya. 

Setidaknya keadaan ini berisiko dan berbahaya. Dan kita ingin tahu bagaimana Boas akan memberi 

respon.  
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Jadi kita menunggu. Kita sangat ingin mendengar jawaban Boas. Dalam ayat 10 Boas mengatakan, 

“Diberkatilah kiranya engkau oleh TUHAN, ya anakku!” (Rut 3:10), dan kita bernafas lega, karena jelas 

dari kata-kata pertama yang keluar dari mulut Boas bahwa ia dengan baik memberi respon terhadap Rut, 

bahwa ia sama sekali tidak akan memanfaatkan Rut, dan bahwa ia ingin memberkati Rut. Boas 

menggunakan istilah yang penuh kasih sayang, “Anakku.” “Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih 

nyata lagi dari pada yang pertama kali itu” (Rut 3:10). Boas berbicara tentang kebaikan yang Rut telah 

tunjukkan kepada Naomi. “karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin 

maupun yang kaya” (Rut 3:10). Gambaran yang kita lihat adalah bahwa Boas tertegun karena Rut 

ternyata tertarik kepadanya dan bahwa Rut, dari antara semua manusia, yang menaksirnya. 

Ini adalah satu gambaran tentang menerima cinta. Ayat 11 mengatakan, “Oleh sebab itu, anakku, 

janganlah takut; segala yang kaukatakan itu akan kulakukan kepadamu; sebab setiap orang dalam kota 

kami tahu, bahwa engkau seorang perempuan baik-baik” (Rut 3:11). Apakah anda ingin tahu sesuatu 

yang benar-benar menarik di sini? Sambil tetap terfokus pada Rut 3, mari bersama saya melihat Amsal 

31. Kita akan melihat Amsal 31:10. Ini adalah pasal yang terakhir dalam kitab Amsal. Banyak dari antara 

anda yang mungkin sudah mengenalnya. Amsal 31 berbicara tentang perempuan, istilah yang sewaktu-

waktu digunakan dalam pasal tersebut. Apa yang menarik adalah bahwa Alkitab Ibrani mempunyai cara 

pengaturan yang berbeda dalam kaitan dengan urutan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama daripada yang 

kita miliki dan gunakan pada masa kini. Kita memiliki cara yang berbeda dalam untuk mengelompokkan 

ke-39 kitab dalam Perjanjian Lama. Tidak demikian dengan Alkitab Ibrani.  

Ada beberapa perdebatan tentang bagaimana persisnya kita-kitab tersebut dikelompokkan, namun 

kebanyakan sarjana cukup yakin bahwa kitab Rut, dalam Alkitab Ibrani, ditulis jauh kemudian setelah 

peristiwanya terjadi, dan kemudian para nabi dikelompokkan dalam apa yang disebut Tulisan-Tulisan, 

pada bagian akhir Alkitab Ibrani. Dan banyak yang berpendapat bahwa sebenarnya kitab Rut ditempatkan 

segera sesudah kitab Amsal. 

Pikirkan tentang hal itu dalam terang bagaimana kitab Amsal berahkir. Amsal 31:10 mengatakan, “Isteri 

yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada permata.” Sebagai catatan, 

ayat 10 menggunakan bahasa yang persis sama dengan yang digunakan untuk menjelaskan siapa Rut 

dalam Rut 3:11, seorang yang cakap atau yang berbudi luhur. Kalimat yang sama. Istri yang cakap 

siapakah akan mendapatkannya? 



Página (Page) 11 

 

Kerja keras yang Rut tunjukkan, dengan menyediakan kebutuhan bagi keluarganya, yang pada waktu itu 

adalah Naomi, bahkan sebelum ia menjadi seorang istri atau memiliki anak, atau sesuatu seperti itu. Lalu 

anda tiba di bagian paling akhir, yaitu Amsal 31:31 yang mengatakan, “Berilah kepadanya bagian dari 

hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang!” Sekali lagi, bahasa yang sama 

digunakan dalam ayat ini sebagaimana yang digunakan dalam Rut 3:11, yang berbicara tentang orang-

orang di tempat itu, mereka yang ada di pintu gerbang yang berbicara tentang bagaimana cakapnya Rut. 

Amsal 31:10-31 ini merupakan penuntun yang sempurna ke dalam potret perempuan menurut Amsal 31 

yang terlihat dalam kitab Rut. Jadi, inilah gambaran yang kita lihat dalam Rut 3:11, yakni bahwa ia adalah 

seorang yang cakap. Dan pada titik inilah keadaan berjalan dengan luar biasa. Kita sudah dapat 

mendengar lonceng perkawinan dari jauh. Boas mengatakan, “Maka sekarang, memang aku seorang 

kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus, yang lebih dekat 

dari padaku” (Rut 3:12). 

Kita baru saja melihat hal-hal yang baik dan menyatu dalam keindahan, dan kemudian kita menemukan 

bahwa ada seseorang yang lain dalam gambaran ini. Boas mengatakan bahwa ada seseorang yang lain 

yang lebih dekat lagi sebagai kerabat terhadap Rut, yang memiliki hak sebelum Boas untuk menebus Rut, 

untuk mempedulikannya, untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan baginya. Inilah yang Boas 

katakan, “Tinggallah di sini malam ini; dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia 

menebus” (Rut 3:13). Ini adalah satu gambaran tentang karakter Boas. Ia tahu bahwa begitulah caranya 

hal-hal ini ditetapkan di antara umat Allah. Ini adalah hukum dan Boas akan menghargainya. “Tetapi jika 

ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi TUHAN yang hidup” (Rut 

3:13). Boas ingin mengatakan, “Jika ia tidak bersedia, saya akan melakukannya dengan segera.” 

“Berbaring sajalah tidur sampai pagi” (Rut 3:13). Ia ingin mengatakan, “Tinggallah di sini, engkau tidak 

perlu pergi sendirian di tengah malam seperti ini. Tinggalah di sini.”  

Rut, yang sedang duduk di situ menyadari bahwa dalam waktu dua puluh empat jam ke depan ia akan 

mengetahui siapa yang akan menjadi suaminya. Ia tentu berharap bahwa Boaslah orangnya, tetapi bisa 

saja seseorang yang lain itu. Dikatakan dalam ayat 14, “Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya 

sampai pagi; lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal-mengenal, sebab kata Boas: ‘Janganlah 

diketahui orang, bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan’” (Rut 3:14). Dengan perkataan 

lain, biarlah kita berdua yang menyimpan apa yang sedang terjadi di antara kita. Ini adalah sesuatu yang 

bersifat rahasia. Dan ia juga mengatakan, “’Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah 
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itu.’ Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah enam takar jelai ke dalam selendang itu. 

Sesudah itu pergilah Boas ke kota” (Rut 3:15). 

Kita tidak tahu persis mengapa… Hanya dikatakan bahwa Boas menakar. Kita tidak diberitahu secara 

spesifik berapa takarannya. Namun kita tahu bahwa ini adalah jelai dalam jumlah yang besar. 

Kebanyakan orang berpendapat bahwa ini adalah jumlah yang lebih besar daripada yang pernah 

diperolehnya; mungkin sekitar 75 pound atau sekitar 34 kilogram. Kita tahu bahwa ini adalah satu ukuran 

yang berat, karena Boas secara harfiah mengangkatnya untuk dipikul oleh Rut. Di sinilah kita diingatkan 

bahwa Rut adalah seorang yang kuat. Jangan coba-coba mengganggu Rut. Ia dapat memikul jelai seberat 

itu. 

Kemudian, dikatakan dalam ayat 16 bahwa Rut berangkat kembali untuk menjumpai Naomi. Ini adalah 

seseorang yang tidak memiliki cukup waktu untuk tidur. Naomi yang telah kembali ke tempatnya setelah 

membuat rencana untuk mengirim Rut, dan sekarang ia menunggu datangnya Rut.  

Sebagai akibatnya, Naomi mundar-mandir di rumahnya dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, 

sesekali ia berdoa, membuka jendela atau pintu untuk mengetahui dan melihat apakah Rut kembali lebih 

cepat, apakah keadaan tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya Rut tiba kembali. “Setelah perempuan itu 

sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu: "Bagaimana, anakku?" (Rut 3:16). Secara harfiah, 

“Siapakah engkau anakku? Apakah engkau akan menjadi istri Boas ataukah tidak?” Inilah pertanyaannya. 

Dalam ayat 9 Boas bertanya kepada Rut, “Siapakah engkau?” Di sini dalam ayat 16 kalimatnya 

diterjemahkan dengan “anakku,” tetapi bahasa yang digunakan mempunyai pengertian, “Siapakah 

engkau anakku?” Dan inilah pertanyaan dalam kitab ini. Apakah Rut seorang Moab atau bukan? Karena ia 

sangat mirip dengan seorang Israel. 

Apakah Rut akan menikah ke dalam kaum kerabat Naomi? Apakah Rut akan menikah ke dalam keluarga 

Boas? “’Bagaimana, anakku?’ Lalu diceritakannyalah semua yang dilakukan orang itu kepadanya” (Rut 

3:16-17). Di sinilah hal ini menjadi menarik. Apa yang Rut lakukan pada titik ini adalah berbagi dengan 

Naomi sesuatu yang telah disampaikan Boas kepadanya ketika Boas memberikan jelai kepadanya. Tetapi 

narator menunggu sampai titik ini ketika Naomi berada lagi dalam adegan ini dan membawa kita untuk 

mendengar apa yang telah dikatakan oleh Boas. Bisakah anda memahaminya? Boas telah mengatakan 

sesuatu sebelumnya, tetapi narator tidak memberitahu kita bahwa Boas mengatakan itu sebelumnya, 

ketika itu terjadi. Narator menunggu sampai titik ini saat Naomi berada lagi dalam adegan ini untuk 

menyatakan apa yang Boas telah katakan. Mengapa? Perhatikanlah.  
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“Serta berkata: ‘Yang enam takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya:” (Rut 3:17), dan ini 

yang Boas telah katakan, “Engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa" (Rut 

3:17). Mengapa hal ini mengandung hal yang signifikan?  Apakah kita pernah melihat perkataan “hampa” 

atau “kosong” sebelumnya dalam kitab Rut? Itu dengan segera membawa pikiran kita kembali ke Rut 

1:21 ketika Naomi tiba kembali dari Moab bersama Rut di sampingnya, dan apa yang ia katakan? 

“Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang” apa? “Kosong TUHAN memulangkan 

aku” (Rut 1:21). Itulah gambarannya. Narator, dalam rancangan kitab ini di bawah kedaulatan Allah, 

memberikan kepada kita satu gambaran tentang Rut yang kembali dari Boas bukan hanya dengan jelai, 

tetapi juga dengan satu janji untuk menebus, untuk memastikan bahwa keluarga mereka ditebus.  

Ini adalah satu pengingat—kita telah melihat ini dalam pasal pertama—saya hanya ingin mengingatkan 

kita tentang hal itu. Bilamana kita merasa hampa, sendirian, bilamana kelihatannya Allah jauh dari kita, 

mungkin saja justru Ia sedang mempersiapkan satu pertunjukan terbesar yang pernah kita lihat tentang 

kesetiaan-Nya terhadap kita. Bilamana kelihatannya tidak ada sesuatu pun yang berjalan lancar 

sebagaimana yang kita harapkan—itulah yang dialami Naomi yang berdiri bersama Rut di sampingnya, 

yang mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ia tidak mempunyai apa pun lagi. Saat itu Naomi 

belum mengetahui bahwa yang berdiri di sampingnya adalah satu gambaran kepenuhan Allah melalui 

cara-cara yang ia tidak pernah dapat memahaminya. 

Dan itu membawa kepada respon Naomi. Dikatakan dalam ayat 18, “Duduk sajalah menanti, anakku, 

sampai engkau mengetahui, bagaimana kesudahan perkara itu; sebab orang itu tidak akan berhenti, 

sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga” (Rut 3:18). Dengan perkataan lain, duduklah 

tenang, hari ini akan menjadi hari yang ditentukan, dan Ia akan melakukannya. Dan adegan ini tiba di 

akhir yang dramatis. Ini adalah untuk yang terakhir kalinya kita akan mendengar dari Rut dan Naomi 

dalam kitab ini. Mereka tidak alan berbicara lagi dalam kitab Rut. 

Apa yang terjadi di sini pada akhir pasal 3 adalah ditutupnya layar untuk kedua perempuan ini yang 

membutuhkan seorang pewaris, mereka duduk di rumah dan menanti. Boas telah tampil ke pusat 

pertunjukan, tetapi realitasnya adalah bahwa apa yang akan terjadi bukan berada di tangannya, atau Rut, 

atau Naomi. Pada akhirnya semua itu berada di tangan Yahweh, Tuhan, dan kita menunggu untuk melihat 

apa yang akan Ia lakukan. 

 

Kasih Allah yang Tidak Terlukiskan… 
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Ini adalah satu kisah yang baik, bukan? Firman Allah menjadi hidup. Berdasarkan Rut 3, pelajaran apakah 

yang harus kita ambil untuk diterapkan dalam kaitan dengan kasih Allah dalam kehidupan kita? Apa yang 

saya ingin lakukan adalah menunjukkan kepada anda satu gambaran tentang kasih Allah yang tidak dapat 

dilukiskan. Dan saya ingin jujur terhadap anda bahwa ini bukanlah satu gambaran tentang kebenaran-

kebenaran yang baru, bukanlah hal-hal yang tidak pernah anda pelajari sebelumnya. Ini adalah hal-hal 

yang sederhana, kebenaran-kebenaran yang luar biasa dan mulia yang berkaitan tentang kasih Allah. 

Kita perlu berhati-hati. Bilamana kita mempelajari Rut 3, kita tidak boleh menyamakan setiap tokoh 

dalam kisah ini secara penuh dengan Allah. Yang saya maksudkan dengan ini adalah bahwa bilamana kita 

melihat Boas, kita tidak boleh berkesimpulan, “Boas adalah sama dengan Allah dalam kisah ini.” Kita akan 

melihat dalam Rut 4 tentang korelasi yang erat antara karakter Boas denagn karakter Allah, namun kita 

tidak boleh begitu saja menyamakan Boas dengan Allah. Karena jika kita berbuat demikian, maka kita 

akan mulai berpikir bahwa kita harus datang kepada Allah dan memulai satu relasi dengan-Nya, dan Ia 

rendah hati, bahwa kita akan menghampiri-Nya. Kita akan berpikir tentang segala hal. Bukan ini yang 

diajarkan dalam Rut 3.  

Tetapi, walaupun Boas bukanlah Allah, Rut bukanlah Allah, dan Naomi bukanlah Allah, kita dapat melihat 

satu gambaran tentang karakter Allah yang dipertunjukkan melalui tokoh-tokoh dalam kisah ini, 

khususnya dalam Rut 3, dan hal itu berkisar pada kasih dan kebaikan. 

Sekarang saya ingin agar anda menggarisbawahi pasal 3:10, Boas mengatakan, “Diberkatilah kiranya 

engkau oleh TUHAN, ya anakku! Sekarang engkau menunjukkan kasihmu [kebaikanmu] lebih nyata lagi 

dari pada yang pertama kali itu” (Rut 3:10). Lingkari perkataan tersebut. Selagi anda memperhatikan apa 

yang dikatakan dalam pasal 2:20 dan 3:10 ini, mari kita lihat pasal 1:8. Kita sudah membaca ayat ini 

sebelumnya. Kita belum menekankan makna ayat ini ketika kita mendalami Rut 1, tetapi kita melihat 

bahwa dalam ayat ini Naomi sedang berbicara tentang kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Orpah dan 

Rut, menantu-menantu perempuannya.  

Kita telah melihat perkataan ini digunakan sebanyak tiga kali, yakni dalam pasal 1:8, 2:20, dan 3:10, dan 

anda dapat membuat satu catatan kecil tentang hal itu di samping teks anda. Ini adalah satu perkataan 

yang penting dalam bahasa asli Perjanjian Lama, dan adalah baik untuk mengetahuinya ketika kita 

mempelajari Alkitab. Perkataan tersebut adalah “hesed.” Anda dapat menulisnya pada catatan kecil di 

samping: H-E-S-E-D, “hesed.” 
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Hal penting yang berkaitan dengan perkataan ini, dan bahasa asli Perjanjian Lama, adalah bahwa 

sesungguhnya tidak ada satu perkataan yang sepadan pengertiannya dalam bahasa Inggris (atau bahasa 

Indonesia). Tidak ada perkataan dalam bahasa Inggris (atau bahasa Indonesia) yang dapat dengan baik 

menerjemahkan “hesed.” Dalam kaitan dengan definisi “hesed,” perkataan ini diterjemahkan di sini 

dengan “kindness” (kebaikan) sebanyak tiga kali, namun kebaikan, kasih, kesetiaan, anugerah, rahmat 

dan belas kasihan, semuanya terkandung dalam satu perkataan ini. Itulah makna perkataan ini. Dalam 

penggunaannya yang terbanyak dalam Perjanjian Lama, perkataan ini digunakan untuk menjelaskan kasih 

Allah yang ditujukan kepada umat perjanjian-Nya. 

Perkataan ini secara unik berkaitan dengan kasih ilahi. Ini bukanlah kasih yang dapat dihasilkan atau yang 

dapat diciptakan oleh manusia. Ini adalah kasih yang mengalir dari Allah ke umat-Nya. Itulah makna 

perkataan ini dalam kebanyakan penyebutannya dalam Perjanjian Lama, dan termasuk dalam saat-saat 

yang dikisahkan dalam kitab Rut, di mana kita melihat bahwa perkataan ini menjelaskan bagaimana umat 

Allah menunjukkan kasih mereka kepada orang lain. Dan gambarannya ialah bahwa “hesed” ini, kasih 

yang mengalir dari Allah ini kemudian diekspresikan kepada orang lain, namun asalnya selalu dari Allah. 

 

Kasih itu sabar. 

Saya ingin agar anda bersama sama berpikir tentang ciri-ciri jenis kasih ini. Pertama, kasih itu sabar. Kasih 

itu sabar dari ayat pertama sampai ayat terakhir dalam Rut 3. Kita melihat kesabaran dan kasih. Jelas 

bahwa Rut pada satu titik cukup berterus terang, dan Naomi merancang satu rencana, namun anda 

melihat gambaran kasih yang sabar ini secara menyeluruh, hari demi hari, minggu demi minggu. Pikirkan 

tentang Rut, ia telah memasuki masyarakat Israel, ia tidak menampilkan dirinya dengan cara 

memamerkan siapa dirinya. Ia tampil dengan bangun pagi-pagi, bekerja keras di ladang sepanjang hari, 

pulang dengan membawa jelai untuk ibu mertuanya, bangun lagi keesokan paginya, melakukan hal yang 

sama, hari demi hari. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Selama seluruh waktu ketika ia pergi ke ladang 

untuk bekerja dan mengirik gandum, tidak ada sesuatu yang terjadi. 

Itulah gambaran tentang sikap menanti dengan sabar yang membawa ke Rut 3. Dan pada akhir Rut 3, 

layar ditutup untuk kedua perempuan yang telah menanti, di mana bukan mereka yang menentukan apa 

yang harus terjadi. Dan kita melihat satu gambaran tentang kasih yang sabar, kasih yang menanti. Ini 

sama dengan gambaran yang kita lihat dalam Mazmur 27:14, “Nantikanlah TUHAN! Kuatkanlah dan 

teguhkanlah hatimu! Ya, nantikanlah TUHAN!” Itulah jenis kasih yang diekspresikan dalam sikap menanti. 

Bukankah terdapat sikap mengandalkan Allah yang diekspresikan dalam sikap menanti? Kasih tidak selalu 
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mengetahui apa yang akan terjadi, namun kasih itu berarti percaya, kasih itu sabar untuk menanti. Itulah 

makna utama dalam 1 Korintus 13—“Kasih itu…” apa? Kasih itu sabar, kasih itu membawa kepuasan 

dalam menanti. Kasih itu sabar. 

 

Kasih itu melindungi. 

Yang kedua, kasih itu melindungi. Seluruh adegan dalam Rut 3 adalah tentang perlindungan. Naomi ingin 

melindungi Rut sejak saat-saat awal kehidupan Rut sebagai seorang janda. Engkau membutuhkan 

seorang suami. Saya akan menolongmu untuk menemukan seorang suami. Ketika Rut mulai berbicara 

dalam ayat 9 dengan mengatakan, “Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab 

engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami,” realitasnya adalah bahwa ia bukan saja mencari 

seorang suami untuk dirinya, ia juga mencari seseorang yang akan menyediakan keperluan bagi dirinya 

dan Naomi. Seorang penebus dari kerabatnya yang akan mempedulikannya dan melindungi keluarganya. 

Boas, tentunya yang diminta untuk melindungi Rut, dan Boas memang memperhatikan kepentingan Rut. 

Kasih itu melindungi.  

 

Kasih itu murni. 

Ketiga, kasih itu murni. Saya ingin agar anda melihat kemurnian kasih dalam Rut 3, pada dua tingkatan 

yang luar biasa. Pada tingkatan yang pertama, kita perlu menyadari bahwa kisah ini terjadi—dan kita 

telah menginggungnya secara singkat sebelumnya—di tengah masa pemerintahan Hakim-Hakim, di mana 

pada waktu itu pelanggaran seksual merajalela dan setiap orang melakukan apa yang benar dalam 

pandangannya. Dan kita perlu memahami situasi pada saat itu, dalam Rut 3, di mana seorang laki-laki dan 

seorang perempuan sedang berada sendirian, di tempat terasing di tempat pengirikan, dan bagaimana 

mereka berdua secara moral keluar dari situasi itu tanpa cela, tetap dalam kemurnian, dan tidak memberi 

diri kepada pencobaan yang tentunya ada saat itu. Penulis kitab ini dengan sengaja ingin menunjukkan 

kepada kita melalui bahasa yang digunakan bahwa ini adalah satu keadaan yang intens, namun mereka 

keluar dari hal itu dalam kemurnian. 

Dan hal tersebut bahkan lebih mendapat penekanan lagi jika anda melihat tingkatan yang kedua. Di 

sinilah hal ini menjadi benar-benar menarik. Tetaplah perhatikan Rut 3, dan mari kita melihat sebentar 

kita Kejadian, yakni Kejadian 19. Anda perlu melihat ini. Rut adalah seorang Moab, dan kita telah 

menyinggung dalam seri pelajaran ini tentang asal-usul bangsa Moab. Anda tentu mengingat peristiwa 
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yang merupakan latar belakang berkembangnya bangsa Moab, dan perhatikan apakah terdapat 

kesejajaran antara kisah tersebut dengan kisah yang baru saja kita baca dalam Rut 3. 

Saya telah membaca kitab Rut sebelumnya, namun saya tidak pernah memperhatikan atau melihat hal 

ini. Perhatikan Kejadian 19:30. Tentu ada perbedaan-perbedaan yang signifikan, tetapi juga ada beberapa 

kesamaan yang mengejutkan, kesamaan-kesamaan yang disengaja. Dikatakan dalam Kejadian 19:30, 

“Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di 

pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua 

anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya: ‘Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang 

dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu 

kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita’” (Kej. 19:30-32).  

Mari kita lihat sebentar tentang kesamaannya. Dalam Kejadian 19 anda melihat dua perempuan yang 

mengatur rencana untuk memelihara garis keluarga mereka. Ini adalah gambaran yang sama dalam 

beberapa hal meskipun sangat berbeda. Dalam Rut 3, ada juga dua perempuan mengatur rencana untuk 

memelihara garis keluarga mereka. Kesamaannya berlanjut. Kejadian 19:33 mengatakan, “Pada malam 

itu mereka memberi ayah mereka minum anggur” (Kej. 19:33). Yang kedua, menyangkut perbedaan, kita 

melihat bahwa Lot benar-benar menjadi mabuk dalam Kejadian 19, sementara Boas tidak demikian. Dan 

gambarannya akan menjadi jelas ketika Lot selesai minum anggur dan menjadi mabuk. Dikatakan, “Lalu 

masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya” (Kej. 19:33). Gambaran yang sama, meskipun 

berbeda, yang kita lihat dalam Rut 3. 

Meskipun berbeda secara radikal, karena peristiwa ini membawa akibat-akibat yang lebih banyak dalam 

Kejadian 19 daripada yang terjadi dalam Rut 3, namun kesamaan-kesamaan tetap ada. Perhatikan sisa 

ceritanya. “Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan 

harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya: ‘Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; baiklah malam 

ini juga kita beri dia minum anggur; masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung 

keturunan dari ayah kita.’ Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum 

anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui 

ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun” (Kej. 19:33-35). 

Dengarkan apa yg dikatakan dalam ayat 36, “Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu, dari ayah mereka” 

(Kej. 19:36). Ini adalah kesamaan yang lain. Kedua perempuan dalam kedua kisah ini keluar dari adegan 

ini dengan membawa benih. Dalam kisah yang pertama, benih itu adalah anak-anak. Sementara dalam 
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kisah yang kedua, benih itu adalah biji-biji jelai. Keduanya keluar dengan membawa benih. Lalu 

dengarkan apa yang dikatakan dalam Kej. 19:37, “Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan 

menamainya [apa?] Moab; dialah bapa orang Moab yang sekarang” (Kej. 19:37). Jangan lewatkan itu.  

Jika anda adalah seorang pendengar asli dalam Perjanjian Lama, anda mendengar tentang isi kitab Rut 

yang bercerita tentang seorang Moab yang datang ke seorang Israel. Mengatur rencana, pergi, menunggu 

“sampai ia selesai makan dan minum, lalu pergi berbaring di sampingya.” Hal yang segera muncul dalam 

pikiran anda adalah bahwa inilah gambaran tentang bagaimana lahirnya bangsa Moab, yaitu melalui dosa 

inses (perkawinan di antara orang-orang yang masih memiliki hubungan darah) dan pelanggaran seksual 

yang berat. Penulis kitab ini dengan sengaja memberikan kepada kita kesejajaran di sini, untuk 

menunjukkan kepada kita bahwa di dalam latar belakang yang gelap, di dalam ketidakmurnian ini, di 

dalam sejarah umat Allah, sejarah bangsa Moab, sebagaimana yang terdapat dalam Kejadian 19, terdapat 

satu terang kemurnian yang bersinar, satu batu karang yang kuat, satu kepercayaan tanpa kompromi 

kepada Allah yang terlihat antara seorang Moab dengan seorang Israel. 

Para pendengar yang pertama akan memahami hal itu; mereka akan melihat gambaran kemurnian yang 

bersinar yang sangat kontras dengan sejarah yang terjadi sebelumnya, dan tentunya juga kontras dengan 

keadaan pada masa kini. Di tengah keadaan moral yang buruk pada masa pemerintahan Hakim-Hakim 

dan apa yang terjadi dalam Kejadian 19, bersinarlah satu terang di tengah-tengahnya. Dan saya berdoa 

bahwa efek yang sama juga terjadi pada masa kini. Jelas bahwa keadaan sekarang mungin tidak sama 

dengan yang dikisahkan dalam Kejadian 19 atau yang terjadi pada masa Hakim-Hakim, tetapi marilah kita 

jujur, saudara-saudara, kita hidup pada satu masa di mana pelanggaran seksual merajalela, di mana 

ketidakmurnian merajalela. Hampir setiap kisah cinta yang kita saksikan dalam budaya kita, hampir 

setiap, jika bukan setiap kisah tersebut, melibatkan seorang laki-laki yang dengan penuh nafsu mencari 

seorang perempuan atau seorang perempuan dengan penuh nafsu mencari seorang laki-laki, dan itu 

bersifat fisik. Jika kita menonton hal-hal tersebut di layar televisi atau yang lainnya dan kita bersenang-

senang dalam menyaksikannya, itu berarti kita sama sekali tidak menyadari fakta bahwa hal tersebut 

secara radikal merupakan perbuatan yang tidak bermoral di hadapan Allah. 

Sebaliknya, jika kita dapat melihat peristiwa ini sebagai satu gambaran cinta, hati kita dihangatkan, kasih-

sayang kita didorong oleh gambaran ini setiap kali kita menyaksikan satu kisah cinta dalam budaya kita. 

Dan Rut 3 menampilkan gambaran ini dalam kisah Rut dan Boas, dan memberitahu kita bahwa ada satu 

cara yang lain. Ada satu cara yang lain, dan itu adalah cara kemurnian dan kesucian, sementara apa yang 

kita saksikan di layar televisi atau yang lainnya bukanlah cinta. Yang ditunjukkan dalam kisah Rut adalah 
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cinta, dan itu adalah murni. Itu menunjukkan satu gambaran tentang integritas dan kesucian, dan kasih 

Allah yang memancar di dalam kasih satu kepada yang lain, dan bukannya hawa nafsu untuk mengejar 

satu sama lain.  

Kiranya Allah membangkitkan orang-orang seperti Rut dan Boas di seluruh keluarga orang beriman di sini. 

Kiranya Allah membangkitkan orang-orang seperti Rut, dalam gadis-gadis remaja, para mahasiswi 

perguran tinggi, para perempuan lajang di seluruh keluarga orang beriman di sini yang menginginkan 

kemurnian dan kesucian Allah melebihi segala sesuatu yang lain dalam relasi mereka dengan laki-laki.  

Kiranya Allah membangkitkan orang-orang seperti Boas dalam keluarga orang beriman di sini, dalam laki-

laki remaja, para mahasiswa perguruan tinggi, para laki-laki lajang, yang menolak untuk memuaskan 

keinginan mereka sendiri, menolak untuk mengkompromikan kesucian mereka sebagai hamba-hamba 

Allah untuk mengejar kesenangan mereka sendiri. Kiranya Allah membangkitkan orang-orang seperti 

Boas yang mengasihi kesucian lebih daripada apa pun juga yang lain di dunia ini. 

Bukan hanya para lajang, tetapi juga laki-laki dan perempuan yang menikah, para suami, istri, di seluruh 

keluarga orang beriman di sini. Di dalam satu zaman di mana ketidakmurnian dan perilaku yang tidak 

bermoral merajalela, kiranya Allah membangkitkan orang-orang yang mengasihi kemurnian dan kesucian, 

dan yang tidak mengkompromikan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan di Internet dan film, atau ini 

atau itu. Kiranya Allah membangkitkan satu umat yang murni dalam kasih. Kiranya Allah memberikan 

kepada kita jenis kemurnian ini. Kita tidak dapat memproduksi jenis kemurnian ini pada zaman kita. Ini 

hanya mungkin datang dari hati, oleh kuasa Allah. Kiranya Allah melakukan ini di dalam hati kita. Kasih itu 

murni. Kasih itu sabar. Kasih itu melindungi, dan kasih itu murni.  

 

Kasih menyediakan. 

Yang berikut, kasih itu menyediakan. Sekali lagi, semua tokoh dalam kisah ini menunjukkan tindakan 

menyediakan satu bagi yang lain. Mereka dengan sungguh-sungguh berusaha menyediakan kebutuhan 

bagi satu sama lain, dan mereka melakukannya sampai mencapai tujuannya.  

 

Kasih memiliki harga. 

Dan yang terakhir, kasih memiliki harga. Terdapat berbagai risiko di seluruh Rut 3. Naomi 

mempertaruhkan segala sesuatu dalam keluarganya, dengan jalan menempatkan Rut pada posisi ini. Rut 
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mempertaruhkan segala sesuatu termasuk reputasinya, dan masa depannya akan berantakan jika 

rencana ini berjalan dengan tidak semestinya.  

Boas mengambil risiko pada saat ia mempertimbangkan untuk pergi ke pusat kota, ke pintu kerbang kota, 

dan mendeklarasikan keinginannya untuk menikahi seorang perempuan Moab. Kita melihat berbagai 

risiko di seluruh kisah ini, dan ini merupakan satu gambaran tentang harga yang terkait dengan kasih, 

risiko yang terkait dengan kasih. Kasih menyebabkan risiko. Mengapa seorang perempuan lajang yang 

kita utus sebelumnya, mau meninggalkan kehidupannya dan segala sesuatu yang ia inginkan dan impikan 

dan rindukan di sini untuk pergi ke tengah-tengah suatu tempat yang sulit di bagin dunia lain di Asia 

Tengah? Karena kasih mempertaruhkan segala sesuatu.  Mengapa seorang laki-laki pergi bersama istrinya 

dan kedua anaknya ke tengah-tengah tempat yang paling sulit di dunia? Karena kasih mempertaruhkan 

hal itu. Adalah layak untuk mempertaruhkan semua itu di dalam kasih.  

Risiko itu layak diambil bilamana terdapat kasih untuk kemuliaan Allah. Kiranya Allah memungkinkan hal 

itu terjadi. Bilamana terdapat kasih untuk kemuliaan Allah di kota ini, dan di gereja ini, bilamana terdapat 

kasih untuk kemuliaan Allah di seluruh bangsa, maka itu akan diikuti dengan risiko yang radikal. Kasih 

memiliki harga. 

Inilah gambaran yang kita lihat dalam tokoh-tokoh ini, satu kasih yang sabar, yang melindungi, yang 

murni, yang menyediakan, dan yang memiliki harga. Maksud semuanya adalah untuk mengarahkan mata 

kita ke “hesed”—kebaikan yang dipenuhi dengan kasih Allah. Maukah anda membiarkan hal ini meresap 

masuk ke dalam hati anda saat ini saat anda duduk di sini? Renungkanlah hal ini, Allah sebagai Penguasa 

Tertinggi alam semesta, yang berdaulat atas segala sesuatu, sabar terhadap anda. Terpujilah Allah, Ia 

sabar di dalam kasih-Nya kepada kita. 

Walaupun kita berpaling dari Dia dari waktu ke waktu, walaupun kita gagal memiliki kasih itu, gagal 

dalam kepercayaan kita, bahkan walaupun ada kesetiaan pada waktu lampau, kita berjuang untuk 

percaya, namun Ia sabar. Ia adalah apa yang dikatakan dalam Keluaran 34, “Berjalanlah TUHAN lewat 

dari depannya dan berseru: "TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah 

kasih-Nya [“hesed”] dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang 

mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa” (Kel. 34:6-7). Apakah anda bergembira  bahwa Allah, di 

dalam kasih-Nya, sabar terhadap kita? 

Dan inilah Allah yang berikrar untuk melindungi anda. Ia mengembangkan... Allah penguasa alam 

semesta mengembangkan sayap-Nya atas anda. Dan Ia menjadi tempat perlindungan anda, benteng 
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perlindungan bagi anda, yang tidak dapat ditembus oleh badai kehidupan dan situasi dan pergumulan 

dan penderitaan. Ia melindungi. Ia adalah murni. Kasih-Nya tidak bercela. Kasih-Nya adalah kudus bagi 

anda. 

 

Daya Tarik Injil Yang Tidak Dapat Ditolak 

Kita adalah orang berdosa, yang dikasihi oleh seorang Allah yang murni dan kudus. Kasih-Nya 

menyediakan bagi anda. Saudara-saudara, bilamana anda berada di bawah perlindungan Allah anda, 

anda tidak pernah menemukan diri anda dalam keadaan hampa, tidak pernah. Untuk seluruh kekekalan, 

anda tidak akan pernah, tidak akan pernah, berada lagi dalam keadaan hampa. Ia telah mempertaruhkan 

kemuliaan-Nya untuk menyediakan kebutuhan anda. Dan kasih-Nya menuntut harga. Bagaimana anda 

tahu bahwa Ia melindungi dan menyediakan? Bagaimana anda tahu bahwa Ia adalah sabar dan murni? 

Bagaimana kita mengetahu ini?  Inilah injil, saudara-saudara.  

Daya tarik injil yang tidak dapat ditolak tidak ditemukan dalam kisah cinta yang mana pun. Kisah cinta 

yang terbesar, Allah di dalam kekudusan-Nya yang penuh kesabaran, Allah di dalam kekudusan-Nya yang 

penuh kesabaran, melindungi kita dari murka-Nya. Ketika kita harus menerima penghukuman karena 

dosa kita, Allah kita yang sangat sabar dan kudus memilih kita untuk melindungi kita dari murka-Nya dan 

menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, melepaskan kita, menebus kita dari dosa kita, dengan cara 

mengorbankan Anak-Nya. Itulah kisah cinta yang terbesar. Itulah injil, kuasa kasih-Nya tidak dapat diukur, 

tidak dapat dilukiskan. 


