
 

 

Renungan Ibadah keluarga 
Rabu, 24 Juni 2020 

RUT 3 : 8 – 15  
 

 
 

Istilah Badai Pasti Berlalu, mau mengartikan kepada kita bahwa  
di dalam dunia ini, segala sesuatu ada waktu dan masanya. Demikian 
halnya dengan penderitaan atau kesusahan, akan ada masanya selesai. 
Tidak selama-lamanya penderitaan dialami terus. Bagi orang percaya 
dan yang terus berharap kepada Tuhan, semuanya akan berlalu dan 
berganti dengan sukacita. 
 
Hal ini yang dialami Rut dan Naomi. Sekalipun mereka mengalami 
kesusahan dan kemalangan besar di dalam hidup mereka, Naomi dan 
Rut tetap memelihara iman kepada Allah dan tindakan mereka tetap 
baik dan benar. Mereka kedapatan baik dan benar di mata Allah dan 
juga di mata manusia. 
 
Ketika Rut dan Naomi berjumpa dengan Boas, menyadarkan kepada 
mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. 
Dulu Tuhan baik kepada keluarga Elimelekh, kini kebaikan Tuhan itu 
tetap berlanjut pada anggota keluarga yang masih hidup. 
 
Di tempat pengirikan, Rut melaksanakan skenario Naomi.  
Rut mengarahkan percakapannya dengan Boas, pria yang unggul dalam 
segala hal. Dengan halus Rut berinisiatif menempatkan diri bukan 
sebagai pendatang, juga bukan sebagai istri Mahlon sebagai mana 
pernyataan Boas ketika memproses pernikahan Rut (4:5, 10). Boas 
memuji Rut (3:10-11) sebagai perempuan terpandang. Keputusan Rut 
untuk tetap mendampingi mertuanya yang adalah seorang janda 
miskin membuat Rut di gambarkan sebagai perempuan baik oleh Boas. 
Pertama, ia setia pada keluarga Naomi meski untuk itu ia harus 
meninggalkan orang tua sendiri. Kedua, ia mau menikah dengan pria 
yang tak sebaya demi masa depan keluarga Naomi. 
 



 

 

Kisah  Rut  yang  menunjukkan  kasih  setia  kepada Naomi maka wujud 
kasih setia Allah telah  memakai Rut untuk menunjukkan kasih setia 
Allah  kepada Naomi yang dahulunya pahit kini digantikan  dengan  
kebahagiaan.  Komitmen  yang  total,  tanggung jawab kepada mertua, 
taat kepada nasihat mertua merupakan wujud nyata kasih yang perlu 
ditunjukkan dalam hubungan antara menantu dan mertua.  
Sehingga sebagai orang percaya yang menerima kasih Kristus  dan 
wujud-Nya dalam keselamatan perlu mewujudkan kasih setia itu 
kepada sesama. 
 
Di bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB ini, marilah kita sebagai 
keluarga belajar setia, taat dan mensyukuri segala kebaikan Tuhan 
dalam kehidupan kita saat ini melalui perwujudan hidup mengasihi 
Tuhan dan sesama (mengingatkan kita pada Jemaat Jemaat di Pos 
PelKes GPIB, khususnya di pedalaman yang memerlukan perhatian 
kita). Oleh karena, kasih Tuhan akan menjadi nyata terutama ketika 
kita menunjukkan kasih itu dalam batas-batas kewajiban dan 
kemampuan kita. Ketika kasih manusia (Naomi, Rut dan Boas) bertemu 
dalam kasih Tuhan, hasilnya adalah berlimpah dengan anugerah-Nya. 
Amin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(GPIB) Tata Ibadah Keluarga di Bulan Pelkes 

Rabu, 24 Juni 2020 

 
 
Persiapan 

• Doa Pelayan Ibadah 
 
AJAKAN BERIBADAH 
Anak Hari ini kami belajar, bahwa ketika kami membuat orang lain 

tertawa, dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan 
bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur, bahwa 
Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun 
dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. 

 
Umat Menyanyi KJ. 64 – BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN 
 

1. Bila kulihat bintang gemerlapan  
dan bunyi guruh riuh kudengar, 
ya Tuhanku, tak putus aku heran  
melihat ciptaanMu yang besar. 

Refr: Maka jiwaku pun memujiMu:  
"Sungguh besar Kau, Allahku!" 
Maka jiwaku pun memujiMu:  
"Sungguh besar Kau, Allahku!" 

 
DOA PEMBUKAAN (Ayah /Ibu) 
Allah Bapa sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga 
berkumpul bersama, untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini 
kami akan mendengarkan FirmanMu dan hidup kami dibaharui oleh 
Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap 
untuk melayani bersamaMu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin 
 
PEMBACAAN MAZMUR 31 : 3 – 4  (silih ganti)  

duduk 
 
 



 

 

Umat Menyanyi GB. 6 – BERNYANYILAH ORANG PERCAYA 
 

 
 

PELAYANAN FIRMAN 

 
• Doa Pembacaan Alkitab 
• Pembacaan Alkitab  … (RUT 3 : 8 – 15) 

Demikianlah Pembacaan alkitab Haleluya… 
• Renungan (Anak membaca SBU) 

 

JAWABAN UMAT 

 
Nyanyian Umat GB. 50 – PERUBAHAN AJAIB 
 

 



 

 

 
 
Doa Syafaat (diakhiri doa Bapa Kami & Doksologi) 
Ayah/ Ibu  ……. 
 
Pengucapan Syukur 
Ayah Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita,  

marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan,  
kita memberi persembahan kepadaNya dengan mendengar 

kesaksian Mazmur 79 : 13 ➔ Maka kami ini umat-MU, dan 
kawanan domba gembalaan-MU akan bersyukur kepada-MU 
untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian 
untuk – MU turun temurun. 
 

Nyanyian Umat KJ. 298 – SELAMA BUMI DI DIAMI 
 

1. Selama bumi didiami, berbunga t'rus, berbuah baik, 
Engkau, ya Allah, Bapa kami; sembah syukur padaMu naik! 

 
Doa Persembahan (berdiri) 
Ibu/Ayah Kami bersyukur kepada-MU ya Tuhan untuk limpah 

kasih dan pemeliharaan-MU sampai saat ini. Bahkan 
kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu 
bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan 
yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya 
kasih dan kesaksian bagi sesama bahkan untuk 
memuliakan nama-MU di dunia. AMIN 

 



 

 

PENGUTUSAN 

 
Anak Terus berjalan dengan berpengharapan, Tuhan terus 

memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan 
pertolongan-Nya. 

 
Nyanyian Umat GB 258 – BILA BADAI HIDUP TURUN  

 
 

BERKAT 

Ayah/Ibu  Terimalah berkat Tuhan : 

Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia 

sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan 

engkau dan tidak akan meninggalkan engkau (Ul 31 : 8a) 

Semua  Amin ….. Amin …. Amin 


