
 

 

 

Pelajaran bulan April 2017, Minggu Pertama 

 

Tema: TIDAK KEBETULAN 

 

 

Rut adalah seorang wanita Moab, yang namanya diabadikan menjadi judul sebuah kitab 

dalam Perjanjian Lama. Perhatikan betapa minoritas-nya seorang Rut: secara jenis kelamin, ia 

adalah seorang wanita, lalu secara suku dan agama, dia bukanlah orang Israel dan penganut agama 

Yahudi pada awalnya (sehingga bisa dikategorikan sebagai “orang kafir” pada saat itu). Sehingga, 

Rut adalah satu-satunya orang non-Yahudi yang namanya menjadi judul kitab di Perjanjian Lama! 

Nama Rut terus abadi dan masuk dalam silsilah Yesus Kristus Sang Juruselamat, di Matius 1:4. Ia 

melahirkan Obed yang adalah kakek dari Daud, raja terbesar dalam sejarah Israel (Rut 4). 

Bagaimana mungkin seorang wanita asing menjadi begitu dihormati dalam Alkitab? 

Bagaimana mungkin ia yang bukan siapa-siapa, menjadi bagian inti dari cerita Allah di tengah-

tengah umat-Nya Israel? Bagaimana mungkin seorang miskin yang datang ke tanah Israel dengan 

tangan kosong (Rut 1:21-22) bisa menjadi begitu makmur, termasyhur, dengan keturunan yang 

menjadi raja? (Rut 4:11-12). Apakah semua ini hanya kebetulan semata? Mari kita pelajari cerita 

Allah yang luar biasa dalam kehidupan Rut dalam Blessing hari ini. 

 

Pemahaman Alkitab: Rut 2 

1. Apa yang dapat kita pelajari tentang Allah dari bacaan tersebut? 

2. Apa saja yang dapat kita pelajari dari tokoh-tokoh dalam bacaan tersebut? 

3. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini sebagai penerapan bacaan hari ini? 

4. Adakah yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam 2 minggu ini? 

5. Kepada siapa kebenaran ini akan Anda sampaikan/ceritakan? 

 

Sharing Kondisi 

1. Apa yang Anda syukuri sepanjang minggu ini? 

2. Apa yang Anda gumuli saat ini? 
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Pelajaran bulan April 2017, Minggu Ketiga 

 

Tema: SABAR MENUNGGU 

 

 

Sebelum naik takhta, Daud sudah nampak sebagai pribadi tampan yang menjanjikan. 

Sebagai pemuda yang beriman kepada Allah yang hidup, dia menyingkirkan Goliat, pahlawan 

bangsa Filistin, dalam usia yang diperkirakan baru 15-16 tahun. Dia membuat perjanjian 

persahabatan dengan Yonatan. Setelah diurapi menjadi raja secara rahasia oleh Samuel, Roh 

Tuhan berkuasa atasnya. Dengan kebesaran jiwanya, dua kali dia melindungi nyawa Saul. Dia juga 

menunjukkan sifat seorang negarawan, apalagi menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota. 

Karena itu, sangat tragis bahwa Daud tidak hidup seperti yang diharapkan. Oleh karena 

nafsunya yang tak terkendali terhadap Batsyeba yang cantik, dia melanggar paling sedikit lima 

dari Kesepuluh Firman: dia membunuh, berzinah, mengingini, mencuri, dan berdusta. Selanjutnya, 

dengan bersikukuh mensensus orang Israel yang layak perang, dia menunjukkan kelemahannya 

yang lain, yaitu mempercayai kekuatan fisik ketimbang kekuatan Allah. 

Mengingat dosa-dosanya yang berat ini, bagaimana dia bisa digambarkan sebagai “seorang 

yang berkenan di hati-Nya” (1 Samuel 13:14, Kisah Rasul 13:22)? Memang betul dia bertobat 

dengan tulus. Tetapi di atas semuanya, berbeda dari Salomo, hati Daud tidak condong ke ilah-ilah 

lain, melainkan “dengan sepenuh hati berpaut kepada TUHAN, Allahnya” (1 Raja-raja 11:4). 

Karena itu, tidak aneh bila Mesias yang dijanjikan yaitu Yesus Kristus disebut sebagai “anak 

Daud”.  

Pada hari ini, kita akan belajar salah satu karakter Daud yang membuat Tuhan berkenan 

kepada-Nya. Ia dibenci oleh Saul sejak Daud merebut perhatian dan pujian bangsa Israel (1 Samuel 

18:6-9), dan berkali-kali ia ingin membunuh Daud (18:11, 18:13, 18:17, 19:1, 19:10, 19:15, 22:17, 

23:14, 24:3, 26:2). Bagaimana respon Daud ketika mendapat kesempatan 2 kali untuk membunuh 

musuhnya? Membunuh Saul berarti mendapatkan posisi raja Israel, karena ia telah diurapi sebagai 

raja oleh Samuel bertahun-tahun yang lalu (1 Sam 16:1, 12-13). 

 

Pemahaman Alkitab: 1 Samuel 26 dan 2 Samuel 5:1-5 

1. Apa yang dapat kita pelajari tentang Allah dari bacaan tersebut? 

2. Apa saja yang dapat kita pelajari dari tokoh-tokoh dalam bacaan tersebut? 
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3. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini sebagai penerapan bacaan hari ini? 

4. Adakah yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam 2 minggu ini? 

5. Kepada siapa kebenaran ini akan Anda sampaikan/ceritakan? 

 

Sharing Kondisi 

1. Apa yang Anda syukuri sepanjang minggu ini? 

2. Apa yang Anda gumuli saat ini? 

 

Sumber: John Stott. Sepanjang Tahun Menelusuri Alkitab. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2010. (Dengan 

perubahan seperlunya) 

 


