
Harta karun Alkitab ditemukan oleh mereka yang menggalinya 
(The Bible’s Treasures are found by those who dig for them) 

Mari di tahun 2015 ini kembali kita bersama-sama menggali Alkitab dalam: 
Pendalaman Alkitab (PA): 

  
TIDAK LARI DARI MASALAH 
(You Can’t Run Away) 

RUT Pasal 1 
Ketika sebuah keluarga mengambil keputusan yang salah; 

bencana paceklik ditukar dengan tiga perkabungan penguburan 
(In which a family makes a bad decision and exchange one famine for three 

funerals) 
  

Minggu, 15 Februari 2015 
Pukul  10.00 AM 

Di Ruang “Fireside” 
  

Bahan PA dapat diperoleh pada hari Minggu ini 8 Februari. Seperti Jemaat mula-
mula yang senantiasa “menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati dan 
setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci …” (Kisah Para Rasul 17:11),  marilah 
kita jemaat GKI San Jose juga bertekun dalam menggali Alkitab. 
 
BACALAH RUT PASAL 1 dan lakukanlah refleksi pribadi dengan pertanyaan-
pertanyaan di bawah ini untuk menjadi bahan diskusi kelompok pada PA yang 
akan datang sbb.: 
 

1. Kesalahan apakah yang harus kita hidari belajar dari pengalaman Naomi dan 
suaminya? (What mistakes  should be avoided to learn from the experiences of 
Naomi and her husband?) 

2. "Ketika masalah datang dalam hidup kita, kita bisa ... menanggungnya (bertahan 
menjalani/menghadapinya), melarikan diri, atau mengharapkannya." Jelaskan 
masing-masing pilihan. ("When trouble comes to our lives, we can ... endure it, 
escape it, or enlist it." Explain each option.) 

3. Alasan atau situasi kondisi apakah yang dapat menyebabkan kita untuk lari dari 
masalah kita seperti yang dilakukan Naomi dan Elimelekh? (What reasons or 
circumstances might causes us to run from our  problem as Naomi and Elimelech 
did? ) 

4. Apakah keputusan Naomi untuk kembali ke Betlehem salah? (Was Naomi's 
decision to return to Bethlehem wrong?) 

5. Mengapa Ruth begitu bertekad untuk pergi dengan Naomi? (Why Ruth was so 
determined to go with Naomi?) 

6. Bagaimana Allah menunjukkan kasih karunia-Nya dalam hidup Ruth? (How did 
God demonstrate His grace in Ruth's life?) 

7. Bagaimana Naomi bereaksi terhadap masalahnya? (How did Naomi react to her 
problem?) 



8. Menurut Anda apakah Naomi melebih-lebihkan (membesar-besarkan) situasinya? 
Apakah dia memiliki alasan untuk bersyukur? (Do you think Naomi was 
exaggerating her situation? Did she have any reason to be thankful?) 

9. Apa yang terjadi apabila orang-orang Kristen lebih berkonsentrasi pada diri 
mereka sendiri dan masalah mereka daripada Allah? (What happens to Christians 
when they concentrate more on themselves and their problems than on God?) 

10. Pengalaman apa yang Anda miliki ketika mulai mengatasi masalah sebagaimana 
yang dilakukan Rut dan Naomi? (What experiences have you had in starting over 
as Ruth and Naomi did?) 

 
 


