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Kata Pengantar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, 

Roma 6:11-12
“Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah mati bagi 
dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah 
dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan 

lagi menuruti keinginannya.”

Kita baru saja melewati rangkaian acara Paskah dengan tema “Terowongan Dosa 
Lentera Asa” yang ditutup dengan Kebaktian Penyegaran Iman (KPI) minggu lalu dan 
kiranya iman kita sudah disegarkan kembali. Apapun tekad yang kita ambil waktu KPI 
biarlah bisa tercapai atas anugerah Tuhan dan kita tetap terus berusaha menjadi murid 
yang makin serupa dengan Kristus.

Buku STP ingin terus menemani saat teduh jemaat di GPBB, dimana edisi kali ini bisa 
dipakai untuk bulan Mei dan Juni, setelah edisi khusus Paskah di April yang lalu hanya 
hadir selama sebulan.

Rangkaian tema kotbah di bulan Mei 2018 mengajak kita semua untuk memiliki etos 
kerja, dimulai dengan mengerti bahwa bekerja adalah mandat Ilahi. Bekerja keras dan 
bekerja cerdas, bagaimana bersaksi melalui pekerjaan kita dan ditutup dengan kotbah 
agar jemaat lebih mementingkan karakter daripada benda.

Bulan Juni adalah bulan perumpamaan dimana rangkaian kotbah merenungkan 
beberapa perumpamaan, diantaranya perumpamaan tentang pohon ara yang tidak 
berbuah, perumpamaan tentang dua orang anak, perumpamaan tentang lalang di antara 
gandum dan diakhiri dengan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang 
berharga. 

Kiranya edisi STP kali ini mengingatkan kita kembali untuk terus memiliki etos kerja 
yang tinggi agar kita bisa bersaksi melalui pekerjaan dan dari perumpamaan jemaat 
diharapkan dapat membimbing seseorang untuk menemukan jalan kebenaran.

Akhir kata semoga STP tetap bisa menjadi pendamping perjalanan iman kita setiap hari 
dan terus membantu jemaat untuk berakar, bertumbuh dan banyak menghasilkan buah. 

Selamat menikmati Saat Teduh Pribadi bersama Tuhan.
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Tema Kotbah     :  

“BEKERJA ADALAH MANDAT ILAHI”
Tanggal Kotbah  :  Minggu, 06 Mei 2018
Pengkotbah  :  Pdt. Joseph Theo
Bacalah terlebih dahulu :  Kejadian 1:26-28; Kolose 3:22-25

Kolose 3:22-24
22. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, 

jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, 
melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 

23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti 
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.

24. Kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian  yang 
ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan kamu hamba-Nya”.

Ayat 24 ditempatkan sesudah ayat 22 dan 23 untuk memberikan penekanan 
bahwa ketaatan kita bekerja itu karena Allah, bukan karena upah. 

Dua hal yang dibahas: Mengapa manusia bekerja dan Bagaimana manusia 
bekerja?

Mengapa manusia bekerja?

1. Untuk Mencari Nafkah.
Pada umumnya orang akan mengatakan bahwa tujuan bekerja untuk 
mencari nafkah, demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu tidak 
sepenuhnya salah, tapi dalam etos kerja Kristiani ini bukanlah motivasi 
utama. Mencari nafkah, tentu boleh tetapi harus dengan etika Kristiani. 
Tidak boleh demi nafkah maka menghalalkan segala cara dan tidak peduli 
dengan jenis pekerjaannya dan melakukan apa saja demi mendapatkan 
uang. 
 

2. Untuk Mengaktualisasi Diri.
Aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua 
kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa 
dilakukan. (Disadur dan diterjemahkan dari: dictionary.cambridge.org)

PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEDELAPAN BELAS MEI 2019
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Manusia bekerja untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan bekerja 
manusia mendapatkan pengakuan diri dari orang lain. Apa yang diinginkan 
manusia tidak mudah didapatkan, ia harus mengupayakan terlebih dahulu 
dengan berjerih lelah. Kerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan 
nafkah, tetapi kerja juga untuk memraktekkan semua kemampuan diri.

3.    Untuk Menggenapkan Rencana Allah.
Menurut iman Kristen bekerja pertama dan utama bukan untuk mencari 
nafkah atau mengaktulisasi diri menurut kehendak kita sendiri, tetapi 
untuk memuliakan Tuhan dan menggenapkan rencana Tuhan atas hidup 
kita. Sejak di taman Eden, manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk 
bekerja. (Kejadian 2:15) Bekerja adalah ibadah, bekerja adalah kehormatan, 
bekerja adalah satu panggilan hidup. Bagi pria, bekerja adalah 
kewajiban, sedangkan bagi wanita bekerja adalah pilihan.

Bagaimana manusia bekerja?

1. Taat kepada boss di dunia.
Menurut rasul Paulus, kita harus bekerja dengan rendah hati, taat, penuh 
tanggung jawab, dapat dipercaya dan rajin.  Ketaatan kita bukan kepura-
puraan tetapi kerendah hatian.

2. Taat kepada boss di sorga
Orang makin rohani makin bekerja. Enam hari lamanya orang bekerja 
dan satu hari kebaktian. Kerohanian kita juga ditentukan bagaimana kita 
bekerja. Kolose 3:23-24: Kerja adalah ibadah: Gereja adalah ibadah dengan 
ritual. Bekerja adalah ibadah dengan aktual.  Ada 4 prinsip penting dalam 
Etos kerja Kristen yaitu bekerja keras, disiplin, integritas dan menjadi 
berkat.  ST P               
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DAY

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Kejadian 1:26-28

Kejadian 1:26-28 dikenal dengan sebagai Mandat Budaya. Mandat budaya atau 
mandat penciptaan adalah perintah ilahi tentang bagaimana kita secara kreatif 

memakai apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, dan menggunakannya untuk 
kemuliaan-Nya di dalam “marketplace.” Totalitas kehidupan kita harusnya dilihat 
secara utuh untuk menjadi berkat bagi dunia. Dunia bukanlah musuh kita tetapi 
Dunia adalah ladang kesaksian kita. 

Kegagalan kita memuliakan Tuhan adalah disebabkan kegagalan kita melihat 
kehidupan kita secara utuh yang sudah sepatutnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. 
Bukan hanya pada saat-saat tertentu saja dalam kehidupan kita, kita dipanggil 
untuk memuliakan Tuhan. Dalam keadaan apapun sehat, sakit, kuat, lemah, 
sibuk, santai, stres, rileks, kita senantiasa dipanggil untuk memuliakan Tuhan. 
Kehidupan yang tersegregasilah yang menjadi batu sandungan terhadap orang lain 
dan mengakibatkan celaan muncul dari orang fasik yang ditujukan kepada Tuhan 
penebus kita. Pengertian akan kehidupan yang integrative-lah yang akan menjadi 
kunci keberhasilan mengerti dan menjalankan mandat budaya di dalam kehidupan 
orang percaya.

Pertanyaan Induktif:
Apakah artinya perintah TUHAN tentang “beranakcuculah dan bertambah 
banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu…” Apakah ini berarti perintah 
untuk terus melahirkan dan melahirkan? Ataukah perintah ini memiliki dimensi 
makna yang lain?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita telah menjalankan mandat budaya di kehidupan kita? 
Sumbangsih apa yang sudah kita berikan dalam menjaga kelangsungan bumi ini?

Penutup: 
Berdoalah agar Tuhan menjadikan kita salah satu pemelihara bumi dan lingkungan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan 

bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di 
laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi.”

(Kejadian 1:28)

Rabu, 01 Mei 2019 121
Bacaan Alkitab Setahun : 2 Sam 5; 1 Taw 11-12
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DAY

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Kolose 3:22-25

Kolose 3:22-24,
22. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan 

hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan 
tulus hati karena takut akan Tuhan. 

23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti 
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.

24. Kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian  yang ditentukan 
bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan kamu hamba-Nya”.

Ayat 24 ditempatkan sesudah ayat 22 dan 23 untuk memberikan penekanan bahwa 
ketaatan kita bekerja itu karena Allah, bukan karena upah. 

Kita selalu memahami bahwa bekerja adalah setelah tamat sekolah atau kuliah. 
Padahal secara hakekat, belajarpun itu sudah disebut bekerja. Karena definisi bekerja 
adalah melakukan suatu hal untuk mendapatkan penghidupan. 

Kita selalu memahami bahwa bekerja adalah mandat Ilahi bukan akibat dari dosa. 
Karena mandat maka sifatnya menjadi “mandatory” alias wajib. Semua orang wajib 
bekerja. Manusia diciptakan untuk bekerja dan manusia hadir di dunia untuk 
bekerja. Seluruh aktifitas manusia secara prinsip adalah bekerja. Bekerja untuk 
menjadikan kehidupannya terpelihara dan kualitasnya menjadi semakin baik. 

Manusia bekerja bukan demi uang semata-mata tetapi demi meningkatkan kualitas 
kehidupannya.

Pertanyaan Induktif:
Apa yang dimaksud dengan kualitas kehidupan?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita bekerja selama ini? Apakah pekerjaan kita telah meningkatkan kualitas 
kehidupan kita?

Penutup: 
Berdoa agar kita memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan 

mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan.” 
(Kolose 3:22)

Kamis, 02 Mei 2019122
Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 133
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DAY

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: 2 Tesalonika 3:1-15 

Dengan kewenangan rasuli, rasul Paulus mengungkapkan masalah kemalasan yang 
sedang menguasai jemaat di Tesalonika. Dengan mengingatkan mereka bahwa 

mereka harus rajin, rasul Paulus memerintahkan diberlakukannya disiplin yang tegas 
namun penuh kasih atas mereka yang malas.

Ayat 10 menunjukkan jelas dan keras peringatan rasul Paulus yang diberikan berkali-
kali kepada jemaat yang malas. Kemalasan itu dibungkus dengan kerohanian. 
Kemalasan membuat mereka pintar berdalih dan banyak alasan, lalu mereka diam di 
gereja dan mengharapkan gereja berbuat sesuatu untuk memberi mereka makan. Itulah 
sebabnya pada ayat 8 dikatakan, “Jangan makan roti orang dengan percuma.”
Mengapa kita harus bekerja? Mengapa kita harus rajin? Rasul Paulus menjawab dalam 
ayat 8: “…Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu.” Agar tidak 
menjadi beban makanya harus berjerih lelah siang, dan malam alias rajinlah bekerja.

Pada kotbah 06 Mei 2018 disebutkan alasan mengapa manusia bekerja, yaitu:
1. Untuk mencari nafkah, demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu tidak 

sepenuhnya salah, tapi dalam etos kerja Kristiani ini bukanlah motivasi utama. 
Mencari nafkah, tentu boleh tetapi harus dengan etika Kristiani. Tidak boleh 
demi nafkah maka menghalalkan segala cara dan melakukan apa saja demi 
mendapatkan uang.  

Pertanyaan Induktif
Fokus teliti kata “beban” di ayat 8. Bandingkan dengan terjemahan lain. Apa arti 
sebenarnya dari beban? Dari bahasa Yunaninya berarti “to put a burden upon”. Apakah 
beban yang harusnya kita pikul lalu kita letakkan di pundak orang lain dan kita 
“suruh” mereka memikul beban kita?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita selama ini mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga dengan 
usaha sendiri dan tidak menjadi beban bagi siapapun?

Penutup:
Mohon belas kasih TUHAN agar kita selalu memiliki prinsip hidup untuk tidak 
menjadi beban bagi siapapun.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah 

siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu.”
(2 Tesalonika 3:8)

Jumat, 03 Mei 2019
123Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 106-107
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DAY Sabtu, 04 Mei 2019

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Kejadian 3:16-24

Akibat dari dosa maka manusia harus mengupayakan dengan lebih keras, bekerja 
dengan lebih berjerih lelah. Perhatikan poin ke dua dari mengapa manusia bekerja:

2. Untuk mengaktualisasi diri – dengan bekerja manusia mendapatkan  
 pengakuan diri dari orang lain. Apa yang diinginkan manusia tidak mudah  
 didapatkan, ia harus mengupayakan terlebih dahulu dengan berjerih  
 lelah. Kerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan nafkah, tetapi juga  
 untuk mempraktekkan kemampuan diri.

Bentuk hukuman kepada laki-laki menyiratkan beberapa ironi yang tragis. 
Tanah sebelumnya merupakan asal laki-laki (2:7) dan menjadi daerah kerja yang 
dipercayakan Allah kepadanya (2:15). Sekarang tanah telah dikutuk dan menjadi 
sumber kesusahan bagi Adam (3:17-19) dan akan menjadi akhir dari keberadaan 
Adam (3:19). Sebelumnya tanaman lebih dipandang sebagai pemberian Allah (1:29) 
dan mudah didapatkan (1:11-12), kini makanan lebih terlihat sebagai hasil upaya 
keras manusia untuk mendapatkannya (3:18). Kalau dahulu di dalam taman semua 
buah dan tanaman hijau sudah tersedia dengan limpah (2:9), sekarang manusia 
harus diusir dari taman (3:23-24) dan memulai semua kesusahan mereka dalam 
mencari tanaman di padang (3:18b). Kesusahan agrikultural terjadi karena tanah 
menumbuhkan semak duri dan rumput duri (3:18a). Situasi ini terlihat sangat tragis. 
Apa yang dahulu tumbuh dengan sendirinya dan bisa dinikmati sebagai makanan 
(1:11-12, 29; 2:9), sekarang justru harus diusahakan (3:17b-19a).

Pertanyaan Induktif:
Kebutuhan manusia tidak semata-mata material tetapi juga kebutuhan fisik, rasa 
aman, kasih sayang, penghargaan, rohani dll. Dari semua kebutuhan tersebut 
manakah kebutuhan yang sering diabaikan karena merasa tidak perlu? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah selama ini kita hidup dan bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan nafkah 
saja? Jika Ya, maka bertekadlah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Penutup: 
Minta hikmat dari Tuhan untuk mengelola kehidupan untuk memenuhi semua 
kebutuhan manusia.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi 

menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil; 
sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.” 

(Kejadian 3:19)

124
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Tawarikh 13-16
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DAYMinggu, 05 Mei 2019
125

Bacaan Alkitab Setahun : Maz 1-2, 15, 22-24, 47, 68

PERSIAPAN KEBAKTIAN 
                          
	Jadwal Kebaktian Umum di GPBB: 

o KU 1: Jam 09.00-10.30
o KU 2: Jam 11.00-12.30

	Berdoalah persiapkan hati agar Kebaktian Umum hari ini menjadi 
berkat untuk pertumbuhan iman. 

“Tidak ada seorangpun yang pernah melihat Allah. 
Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, 

dan kasihNya sempurna di dalam kita.”

1 Yohanes 4:12



Catatan Pribadi
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Tema Kotbah     :  

“BEKERJA KERAS DAN BEKERJA CERDAS”

Tanggal Kotbah  :  Minggu, 13 Mei 2018 
Pengkotbah  :  Pastor Herna Kong (ORPC)
Bacalah terlebih dahulu :  Matius 25:14-30

Kita sering klasifikasikan pekerjaan menjadi dua tipe: pertama, pekerjaan 
yang rohani/di gereja dan kedua pekerjaan yang sekuler/di luar gereja, misal 

akuntan, dll. Tetapi dengan kita mendikotomikan pekerjaan menjadi dua areal 
berbeda maka kita bisa terjebak untuk mendikotomikan pula dua nilai ideologi 
atau moral. Pekerjaan rohani kita memakai nilai moral Kristiani dan pekerjaan 
sekuler kita memakai nilai moral duniawi. Di mata Tuhan, sebenarnya hanya ada 
satu pekerjaan yaitu pekerjaan rohani baik di gereja ataupun di luar gereja. Kita 
melayani Tuhan dengan apapun tipe pekerjaan kita. 

Konteks perumpamaan tentang talenta adalah hidup dalam kerajaan Allah 
dimana kita sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Perumpamaan 
ini berkaitan dengan tuan dan hamba (bahasa aslinya: doulos/slave/budak). 
Perumpamaan ini diberitakan sebelum peristiwa Yesus disalibkan. Inti 
perumpamaan ini: Yesus ingin murid-muridNya melipat gandakan aset yang 
dipercayakan kepada mereka. 

Dalam perumpamaan ini ada tiga budak yang diberi talenta (Yunani: talenton). 
Talenta adalah ukuran mata uang pada masa itu. Satu talenta perak adalah nilai 
yang besar sekali (6000 dinar/6000 hari gaji kerja dan gaji 20 tahun bekerja). 
Talenta ini diberikan menurut kesanggupan mereka masing masing. Penting 
untuk kita ketahui pada zaman itu setiap orang dari berbagai bangsa dan 
kalangan bisa menjadi budak.  Tiga budak ini tentunya bukan orang bodoh 
sehingga dipercayakan untuk mengelola aset tuannya ketika tuannya berpergian 
lama. Hasilnya:  
•	 Budak yang menerima 5 dan 2 talenta langsung jalankan perintah tuannya 

berdagang dengan segala risikonya termasuk menderita kerugian.  

•	 Tetapi budak yang menerima 1 talenta memendam uangnya. Secara logis 
memendam talenta adalah tindakan yang paling aman untuk menghindari 
kerugian. Tetapi apakah ini yang dikehendaki tuannya?

PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KESEMBILAN BELAS MEI 2019
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Beberapa waktu kemudian tuannya kembali dan senang melihat hamba yang 
menerima 5 dan 2 talenta melipat-gandakan asetnya. Lalu mereka diberikan 
tanggung jawab yang lebih besar. Tapi hamba yang ketiga, tidak datang dengan 
hasilnya tapi langsung mendakwa tuannya sebagai yang jahat. Tentunya ini 
alasan dibuat buat dan sebenarnya dia hanya malas (seperti tuannya berkata 
kalau uang tersebut bisa dinvestasikan pada orang yang bisa menjalankan 
asetnya). Apa yang terjadi? Budak tersebut dicampakkan dan talentanya 
diberikan pada yang telah memiliki 10 talenta. Secara hukum ekonomi, hal ini 
tidak masuk akal. Tapi poinnya adalah Tuhan mau kita kerjakan apa yang telah Ia 
berikan. Kalau Tuhan sudah berikan kita hidup spiritual dengan penuh vitalitas, 
marilah kita jalankan dengan tekun dan setia (mencakup pekerjaan di gereja dan 
dunia) dan bukan marah-marah pada Tuhan karena kita tidak diberikan lebih 
dan disuruh bekerja. 

Apa itu talenton bagi kita? (Matius 13:11-12; 25:29) Talenton berarti rahasia 
kerajaan surga yang telah dipercayakan pada kita dan apabila itu dikembangkan 
maka kita akan diberikan lebih banyak lagi. Maksudnya Tuhan mau kita bekerja 
untuk Allah dengan talenta yang kita miliki dan menyebarkan rahasia kerajaan 
sorga (kedatangan Yesus sebagai juru selamat dunia) dalam pekerjaan kita. Kalau 
kita mengerti ini, maka kita mampu untuk tidak berkompromi dengan nilai 
Kristen dan tetap semangat beritakan Injil pada sahabat kita di luar Gereja.

Apakah kita mengundang Allah bekerja dalam profesi kita sehari-hari? Marilah 
kita tanyakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan terus memuliakan Tuhan 
melalui pekerjaan kita. ST P
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DAYSenin, 06 Mei 2019 126

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Matius 25:14-30

Perumpamaan ini adalah yang paling panjang dalam Injil Matius. Hal ini 
memperlihatkan nilai penting perumpamaan tentang talenta bagi Matius. Di 

samping itu, perumpamaan ini juga termasuk salah satu yang paling terkenal. Siapa 
yang tidak pernah mendengarkan nasihat untuk menggunakan talenta kita bagi 
kemuliaan Allah?

Walaupun sebutan “hamba-hamba” (dari kata dasar doulos) bisa merujuk pada 
“budak”, perumpamaan tentang talenta di 25:14-30 tampaknya lebih menceritakan 
tentang relasi seorang penatalayan dan tuannya daripada seorang budak dan 
tuannya.  Jumlah yang dipercayakan terlalu besar untuk ukuran seorang budak. 
Selain itu, kepercayaan untuk berdagang biasanya tidak diberikan pada seorang 
budak. Sebagai tambahan, dalam perumpamaan sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah 
membahas tentang seorang penatalayan (24:45-51).

Dengan demikian inti ajaran dari Matius 24-25 tentang murid-murid Yesus harus menjadi 
penatalayan yang baik. Yesus Kristus akan meninggalkan mereka dan mereka harus tetap 
setia sebagai melayani sampai Kristus datang untuk kedua kalinya. Perumpamaan inipun 
berlaku bagi kita agar kita menjadi penantalayan yang baik, bertanggung jawab, setia dan 
berintegritas sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. 

Pertanyaan Induktif: 
Pada Perjanjian Lama manusia dilukiskan hanya debu. Pada Perjanjian Baru, manusia 
dilukiskan hanya doulos, budak. Sebuah posisi paling rendah dalam system ketenaga-
kerjaan atau perburuhan. Telitilah lebih dalam kata debu dan budak agar kita lebih 
mengerti bahwa itulah sesungguhnya status kita. Dua kata itu bisa membuat kita 
terhindar dari dosa kesombongan.

Pertanyaan Reflektif:
Dalam kehidupan kita bahkan pelayanan kita di gereja apakah kita sering berlaku 
sebagai tuan atau hamba? Sering merasa sebagai emas atau debu?

Penutup:
Berdoalah memohon kerendahhatian agar kita selalu sadar bahwa kita hanya debu dan budak.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Maka kata tuannya itu kepadanya: “Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik 

dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung 
jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.” 

(Matius 25:21)

Bacaan Alkitab Setahun : Maz 89, 96, 100-101, 105, 132
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DAY Selasa, 07 Mei 2019127

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Titus 2:1-15

Surat Titus yang ditulis oleh rasul Paulus termasuk dalam surat pastoral, yaitu 
surat yang ditulis dengan tujuan memberikan bimbingan dan arahan bagaimana 

membangun satu gereja; dapat dikatakan pula sebagai buku tata gereja dan tata 
laksana. Surat Titus ditulis untuk mengajarkan bagaimana sikap seorang pemimpin 
rohani dalam menghadapi persoalan jemaat termasuk cara hidup dan mengatasi 
ajaran sesat.   

Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini adalah ibadah (ayat 3 dan 12). Ibadah 
bukan hanya ritual di bait Allah tetapi juga aksi nyata dalam aktivitas kehidupan 
sehari-hari. Penyataan ini selaras dengan salah satu bagian dari kotbah yaitu “Jika 
diteliti dengan cermat maka terdapat konsep penting. Kita sering klasifikasikan 
pekerjaan menjadi 2 tipe: Pertama, pekerjaan yang rohani/di gereja dan kedua 
pekerjaan yang sekuler/di luar gereja, misal akuntan, dll. Dengan mendikotomikan 
pekerjaan menjadi dua areal berbeda maka kita bisa terjebak untuk mendikotomikan 
pula dua nilai ideologi atau moral. Pekerjaan rohani kita memakai nilai moral 
Kristiani dan pekerjaan sekuler kita memakai nilai moral duniawi. Di mata Tuhan, 
sebenarnya hanya ada satu pekerjaan yaitu pekerjaan rohani baik di gereja ataupun di 
luar gereja. Kita melayani Tuhan dengan apapun tipe pekerjaan kita.”

Pada ayat 3 rasul Paulus mengatakan bahwa pekerjaan sebagai ibu rumah tangga juga 
adalah ibadah. Pada ayat 12 disebutkan bahwa totalitas hidup kita adalah ibadah. 
Sikap ibadah inilah yang menjadi alat untuk memberitakan Injil Kristus (ayat 15).

Pertanyaan Induktif: 
Telitilah kata “ibadah” (Yunani: eusebos) yang artinya saleh atau kesalehan. 
Terjemahan lain ayat 12: “Untuk memampukan kita menolak hal-hal yang tidak saleh 
ataupun hawa nafsu duniawi sehingga kita dapat hidup menguasai diri, adil, dan 
saleh di zaman sekarang ini. Bekerja adalah ibadah berarti bekerja adalah kesalehan. 
Sebutkan ciri ciri kesalehan dalam bekerja?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah seluruh totalitas kehidupan kita telah menunjukkan kesalehan kita?

Penutup:
Berdoa meminta kepada Tuhan semangat untuk menjalani hidup ini dengan 
kesalehan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan keinginan duniawi 

dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalm dunia sekarang ini.” 
(Titus 2:12)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Sam 6-7; 1 Taw 17
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DAYRabu, 08 Mei 2019 128

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Kolose 4:1-6 

Dalam perumpamaan tentang talenta terdapat tiga hamba yang diberi talenta 
menurut kesanggupan mereka masing masing. Mereka tentunya bukan orang 

bodoh sehingga dipercayakan untuk mengelola aset tuannya ketika tuannya 
berpergian lama. Hasilnya:  
•	 Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta langsung jalankan perintah tuannya 

berdagang dengan segala resikonya termasuk menderita kerugian.  
•	 Hamba yang menerima 1 talenta memendam uangnya. Secara logis memendam 

talenta adalah tindakan yang paling aman untuk menghindari kerugian. Tetapi 
apakah ini yang dikehendaki tuannya?

Perumpamaan tentang Talenta bukan saja mengesankan bahwa para hamba adalah 
orang-orang yang cakap tetapi juga dikenal baik oleh tuannya. Tuan yang tidak 
mengenal hambanya tidak mungkin berani mempercayakan uang yang sebegitu 
besar kepada hamba tersebut. Bahkan jumlah kepercayaan yang paling kecil dalam 
kisah ini (satu talenta) sejajar dengan upah buruh selama 6000 hari (sekitar 20 tahun 
bekerja)! Selain itu, teks juga secara gamblang mencatat bahwa jumlah yang berbeda 
untuk tiap hamba (lima, dua, dan satu talenta) didasarkan pada kemampuan masing-
masing (25:15). Di sinilah keadilan sang tuan terlihat jelas, yaitu memberikan apa 
yang seturut dengan kemampuan setiap orang. Jadi, adil belum tentu sama rata.

Pertanyaan Induktif:
Adil bukan berarti sama rata. Adil berarti memberi kesempatan yang sama 
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adil berarti lurus, benar, bebas dari 
diskriminasi. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparsial, suatu sikap 
yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, 
persamaan suku, bangsa maupun agama. Kolose 4:1 mengajarkan sebagai tuan, 
majikan, pimpinan, atasan kita harus berlaku adil. Pertanyaannya adalah bagaimana 
membangun sikap adil itu?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah selama ini kita telah menerapkan keadilan di rumah tangga kita, di 
pekerjaan, di masyarakat dan bahkan di gereja?

Penutup:
Akhiri STP hari ini dengan doa memohon agar dalam diri kita muncul keadilan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu; 

ingatlah kamu juga mempunyai tuan di sorga.” 
(Kolose 4:1)

Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 25, 29, 33, 36, 39
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DAY Kamis, 09 Mei 2019129

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Lukas 16:1-9 

Lukas 16:1-9 mengisahkan tentang bendahara yang tidak jujur. Ketidakjujurannya 
itu dilakukan dengan cerdik sehingga itu bisa dianggap sebagai kejujuran. Di 

ayat 8, ketidakjujuran bendahara itu juga dilakukan dengan melakukan penggelapan 
pembukuan atau manipulasi utang demi keuntungan diri sendiri. Kisah ini mirip 
dengan sang penerima 1 talenta yang marah dan menyalahkan tuannya. 

Beberapa waktu kemudian tuannya kembali dan senang melihat hamba yang 
menerima 5 dan 2 talenta melipat-gandakan asetnya. Lalu mereka diberikan 
tanggung jawab yang lebih besar. Hamba yang ketiga tidak datang dengan hasilnya, 
tapi mendakwa tuannya sebagai yang jahat. Sebenarnya dia hanya malas dan 
mencari-cari alasan. Apa yang terjadi? Hamba tersebut dicampakkan dan talentanya 
diberikan pada yang memiliki 10 talenta. Intinya, Tuhan mau kita kerjakan apa 
yang telah Ia berikan. Kalau Tuhan sudah berikan kita hidup spiritual dengan penuh 
vitalitas, marilah kita jalankan dengan tekun dan setia dan bukan marah marah pada 
Tuhan karena kita tidak diberikan lebih. 

Bagian awal dari perumpamaan ini tidak menyebutkan instruksi khusus dari tuan 
kepada hamba-hambanya berkaitan dengan cara penggunaan uang. Setiap hamba 
bebas mengelola uang tersebut untuk kepentingan tuannya. Kisah selanjutnya 
tetap tidak memberi petunjuk apapun tentang cara hamba ke-1 dan ke-2 
menggunakan talenta mereka. Yang jelas, setiap hamba harus bersiap-siap memberi 
pertanggungjawaban pada saat tuan itu kembali dari bepergian jauh (25:19b).

Pertanyaan Induktif: 
Fokus pada kata “cerdik” di ayat 8. Dari kata Yunani: phronimos = licik. Licik itu 
menyamarkan kejahatan sebagai kebaikan. Mengapa kelicikan seringkali muncul 
bersamaan dengan kecerdasan?

Pertanyaan Reflektif:
Licikkah aku?

Penutup:
Berdoa memohon kita dibersihkan dari segala kelicikan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara perkara besar. 

Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara perkara kecil, 
ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.” 

(Lukas 16:10)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Sam 8-9; 1 Taw 18
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DAYJumat, 10 Mei 2019
130

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Matius 13:1-23

Apa itu talenton bagi kita? Talenton berarti rahasia kerajaan sorga yang telah 
dipercayakan pada kita dan apabila itu dikembangkan maka kita akan diberikan 

lebih banyak lagi. (Matius 13:11-12; 25:29). Maksudnya Tuhan mau kita bekerja 
untuk Allah dengan talenta yang kita miliki dan menyebarkan rahasia kerajaan sorga 
(kedatangan Yesus sebagai juru selamat dunia) dalam pekerjaan kita. Kalau kita 
mengerti ini, maka kita mampu untuk tidak berkompromi dengan nilai Kristen dan 
tetap semangat beritakan injil pada sahabat kita di luar Gereja.

Matius 13 berbicara tentang seorang penabur. Dia lakukan pekerjaannya dengan baik 
dan setia. Mengenai hasilnya maka itu tidak lagi menjadi tanggung jawabnya. Murid-
murid tidak mengerti perumpamaan ini, maka Tuhan mengatakan bahwa kepada 
murid-murid diberi kemampuan khusus untuk mengerti rahasia sorga. Jika karunia 
itu digunakan dengan baik maka para murid akan dapat mengerti lebih luas dan lebih 
besar lagi tentang kerajaan sorga. Jadilah kita seorang penatalayan yang bertanggung 
jawab maka kita akan lebih banyak mengetahui rahasia sorga. Carilah rahasia sorga di 
tempat pekerjaan kita, keluarga dan dimanapun kita berada.

Apakah kita mengundang Allah bekerja dalam profesi kita sehari-hari? Marilah kita 
tanyakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan terus memuliakan Tuhan melalui 
pekerjaan kita.

Pertanyaan Induktif:
Lihat ayat 14, apakah artinya ayat itu? Mendengar tetapi tidak mengerti, melihat 
tetapi tidak menanggap?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita orang yang bebal yang seringkali tidak mengerti dan tidak menanggap 
tanda-tanda Tuhan di setiap kehidupan kita?

Penutup:
Berdoa menutup STP Hari ini dengan memohon Tuhan berkati kita menjadi orang 
yang bijak dan setia. 

Ayat Emas Hari Ini: 
“Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar.” 

(Matius 13:16)

Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 50, 53, 60, 75
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DAY Sabtu, 11 Mei 2019131

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Kolose 3:22-25

Pemberian talenta dimulai dengan sebuah kepercayaan. Bagaimanapun, kepercayaan 
tidak boleh hanya diterima dan dinikmati. Kepercayaan harus diresponi dengan etos 

kerja yang tepat. Apa saja yang diinginkan tuan dari hamba-hambanya?
Pertama, kesegeraan. Kata eutheōs (LAI:TB “segera”) di ayat 15 secara tata bahasa 
bisa menerangkan tindakan sang tuan (KJV “and straightway took his journey”) atau 
hamba yang pertama (mayoritas versi). Dari sisi pertimbangan konteks, pilihan 
terakhir terlihat lebih tepat. Tidak ada situasi gawat darurat yang mengharuskan 
tuan itu untuk pergi secara terburu-buru. Lebih jauh, kesegeraan dari hamba pertama 
dapat memberi kontras yang kuat dengan durasi kepergiaan tuannya (25:19a “lama 
sesudah itu”). Dengan kata lain, hamba pertama langsung bergegas menunaikan 
tugasnya, walaupun kedatangan tuannya mungkin masih lama sekali.

Kedua, kesetiaan. Konsep tentang kesetiaan dalam kisah ini bukan hanya tentang 
waktu. Kesetiaan hamba ke-1 dan ke-2 dikontraskan dengan kemalasan hamba 
ke-3. Jika yang ditekankan adalah waktu, maka hamba ke-3 juga tergolong setia. Ia 
tidak meninggalkan tuannya. Ia tidak menggunakan uangnya untuk hal-hal yang 
sembrono. Dengan menguburkan uangnya di dalam tanah, hamba ke-3 bahkan 
ingin memastikan bahwa uang tuannya berada pada tempat yang aman selama masa 
peperangan. Walaupun demikian, kesetiaan – sekali lagi – bukan hanya masalah 
waktu. Kerja keras dan efisiensi adalah ukuran kesetiaan yang sejati. Bukankah ada 
orang-orang tertentu yang tetap melayani di suatu bidang dalam jangka waktu yang 
lama tetapi mereka tidak pernah memberikan yang terbaik dalam bidang itu?

Pertanyaan Induktif:
Fokus pada kata “kesegeraan” dan “kesetiaan. Kesegeraan adalah satu sifat yang tidak 
suka menunda-nunda. Kesetiaan adalah satu sifat yang tidak suka melanggar. Ia 
akan sangat menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Apakah bisa dikatakan 
bahwa ciri kesegeraan adalah kesetiaan dan ciri kesetiaan adalah kesegeraan?

Pertanyaan Reflektif:
Berdoa pribadi memohon Tuhan memberikan semangat kesegeraan dan kesetiaan.

Penutup:
Berdoa agar Tuhan meneguhkan sifat kesegeraan dan kesetiaan kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaKu, 

di situlah aku ada ditengah-tengah mereka.” 
(Matius 18:20)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Sam 10; 1 Taw 19; Maz 20
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DAYMinggu, 12 Mei 2019 132
Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 65-67; 69-70

PERSIAPAN KEBAKTIAN 
                          
	Jadwal Kebaktian Umum di GPBB: 

o KU 1: Jam 09.00-10.30
o KU 2: Jam 11.00-12.30

	Berdoalah persiapkan hati agar Kebaktian Umum hari ini menjadi 
berkat untuk pertumbuhan iman. 

“Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan 
dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan 

perbuatan dan dalam kebenaran.”

1 Yohanes 3:18
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Tema Kotbah     :  

“BERSAKSI MELALUI PEKERJAAN” 

Tanggal Kotbah  :  Minggu, 20 Mei 2018 
Pengkotbah  :  Pdt. Nathanael Tjanning (GKI Sulung, Surabaya)
Bacalah terlebih dahulu :  2 Tesalonika 3:1-12

Dalam surat penggembalaan Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika, Paulus 
menentang pengajaran yang berkembang masa itu ketika jemaat menanti 

kedatangan Yesus yang kedua. Mereka menanti tanpa melakukan apa-apa, tidak 
bekerja dan menjadi pengangguran hanya untuk bersiap menunggu kedatangan 
Yesus kembali. Dampak sosial yang terjadi sangat luar biasa, kehidupan orang 
Kristen masa itu menjadi batu sandungan, karena mereka tidak bekerja dan 
hanya meminta-minta saja.

Di dalam pekerjaan, kita dipanggil untuk bersaksi dan siap dengan apapun 
keadaan yang dihadapi dan dengan penuh tanggungjawab. Seperti yang 
ditekankan Rasul Paulus kepada jemaan Tesalonika “.... jikalau tidak bekerja, 
janganlah ia makan.....”. Kata ‘makan’ menjadi aplikasi, tanggung-jawab dan 
tujuan kita bekerja. Bahwa ‘makan’ adalah kebutuhan pokok yang harus 
dipenuhi, sehingga memberi makna tujuan hidup kita.

Tidak mau bekerja berarti tidak punya tujuan dalam hidup dan menjadi batu 
sandungan dalam kehidupannya. Allah menciptakan manusia untuk bekerja dan 
memelihara seluruh ciptaanNya, itulah panggilan hidup kita. Ketika manusia 
jatuh dalam dosa, tujuan hidup menjadi bermacam-macam sehingga kita tidak 
tahu lagi kenapa kita harus bekerja.

Perbandingan tujuan hidup manusia Kristen dengan manusia duniawi:
1. To get, hidup harus mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan untuk 

kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Hidup harus kaya apapun caranya. 
Dosa manusia yang pertama dibuat ketika manusia ingin menjadi seperti 
Allah dan bukan menjadi ciptaan. Seluruh hidup menjadi batu sandungan 
karena menghalalkan segala cara. 

2. To be, dalam hidup yang terpenting adalah kedudukan dan keberhasilan. 
Dua hal ini menjadi standar kesuksesan. Kita mencari kesuksesan dengan 

PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEDUA PULUH MEI 2019
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menghalalkan segala cara bahkan kita menuruti semua yang dikatakan 
masyarakat tidak peduli benar atau salah. 

3. To serve, hidup untuk melakukan dan menyatakan tanggung-jawab kepada 
Allah sang pencipta dengan menjadi anak Allah yang menyenangkan 
hatiNya. Tujuan hidupnya adalah bekerja dengan cara Allah untuk 
memuliakanNya. Allah menjadi pusat dan kita adalah hambaNya.

Kehidupan seorang anak Allah harus memiliki pola hidup sbb: 
1. Kesadaran yang benar berkaitan dengan kebenaran firman Allah.

Seorang anak Allah percaya bahwa Allah adalah sumber kebenaran dan 
mengenal Allah dengan benar sehingga kita tidak takut dan kuatir karena 
kita adalah milik kesayanganNya.

2. Kesadaran yang benar berkaitan dengan tutur kata.
Seorang anak Allah harus memiliki perbuatan yang sesuai dengan 
perkataannya. Apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan adalah 
sepadan, tidak bertolak belakang. 

Bekerjalah menurut cara Dia, dengan pola pikir dan tutur kata yang benar 
sehingga hidup kita baik, benar dan tidak menjadi batu sandungan. Allah sebagai 
sumber berkat akan mencurahkan berkatnya, Allah sebagai sumber perlindungan 
akan melindungi kita.  ST P          
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DAYSenin, 13 Mei 2019

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: 2 Tesalonika 3:1-12

Bekerja adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Tidak ada satu pun 
manusia yang boleh hidup tanpa bekerja. Hidup itu sendiri sebenarnya adalah 

bekerja. Tetapi sayangnya banyak orang tidak tahu bagaimana dan untuk apa bekerja. 
Bagi mereka, bekerja sudah menjadi suratan takdir, ya.. jalani saja.  Bahkan bekerja 
dipercaya bertujuan hanya untuk mendapatkan uang untuk mempertahankan 
kehidupan.  Sebegitu dangkalnyakah makna bekerja?

Dalam 2 Tesalonika 3:1-12, rasul Paulus menulis satu pemaparan tentang makna atau 
filosofi kerja.  Ayat 1-5 rasul Paulus meminta kepada jemaat Tesalonika agar berdoa 
supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, dijauhkan dari pengacau 
yang merusak kebenaran firman Tuhan dan kesaksian orang-orang Kristen. Ayat 
6-15 secara konkrit disebutkan bahwa orang-orang yang merusak kesaksian dan 
kebenaran firman Tuhan dan membuat firman Tuhan tidak beroleh kemajuan dan 
dimuliakan adalah mereka yang malas bekerja dengan alasan apa pun.

Dalam surat penggembalaannya untuk jemaat di Tesalonika, Paulus menentang 
pengajaran yang berkembang pada masa itu, ketika jemaat menanti kedatangan 
Yesus yang kedua kali. Mereka menanti tanpa melakukan apa-apa, tidak bekerja, dan 
menjadi pengangguran. Dampak sosial yang terjadi sangat luar biasa –kehidupan 
orang Kristen menjadi batu sandungan, karena mereka tidak bekerja dan hanya 
meminta-minta saja.

Pertanyaan Induktif:
Kata “menjauhkan diri” (ayat 6) berasal dari kata stello yang berarti berusaha menjaga 
atau mengelakkan, menghindari dari. Dengan kata lain orang malas harus dihindari 
bergaul dengan mereka sebab kemalasan itu menular. Mengapa kemalasan menular?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita selama ini sudah menerapkan bekerja sebagai satu kesaksian nyata iman 
Kristen kita?

Penutup:
Fokus doa untuk semangat kita bekerja.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Tetapi, kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 

supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan 
yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami.” 

(2 Tesalonika 3:6)
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DAY Selasa, 14 Mei 2019

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: 2 Tesalonika 2:13-17

Perikop 2 Tesalonika 2:13-17 mengajarkan tentang dipilih untuk diselamatkan. 
Perikop ini diawali dengan mengucap syukur karena Allah sudah memilih dan 

menyelamatkan kita. Tuhan memanggil, memilih, dan menyelamatkan kita karena 
Tuhan ingin agar kita memberitakan Injil dan memperoleh kemuliaan Kristus (ayat 
14). Setelah itu tetaplah berdiri teguh pada ajaran-ajaran benar yang diterima dari 
rasul yang benar yaitu Paulus dan tetap menjaga perkataan kita.

Uniknya setelah perikop ini Rasul Paulus melanjutkan dengan berdoa dan bekerja.  
Artinya bahwa kita dipilih, diselamatkan selain untuk mengabarkan Injil dan berdiri 
teguh, juga untuk bekerja di dunia ini. Kita diselamatkan bukan untuk menikmati 
berkat-berkat Tuhan dengan cara menganggur. Tuhan tidak menghendaki kita malas 
dan nganggur. Seperti yang Pdt. Nathanael Tjanning katakan dalam kotbahnya, “Di 
dalam pekerjaan kita dipanggil untuk bersaksi dan siap dengan apa pun keadaan yang 
dihadapi dan dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang ditekankan Rasul Paulus 
kepada jemaat Tesalonika, “.. jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.”  
Kata ‘makan’ menjadi aplikasi, tanggung jawab, dan tujuan kita bekerja.  Bahwa 
‘makan’ adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.”

Pertanyaan Induktif:
Jemaat Tesalonika tetap bertahan di dalam iman di tengah-tengah penganiayaan dan 
penindasan (2 Tesalonika 1:4). Sebagian tetap bekerja seperti biasa, tetapi sebagian 
lagi bersikap malas dan tidak bertanggung jawab. 

Kata kuncinya ada di ayat 15, ‘berdirilah teguh’. Dari kata Yunani steko yang berarti 
berdiri tegak dan tegap dan tidak mudah dirobohkan. Apa yang Rasul Paulus ajarkan 
ketika ia memberi nasehat kepada jemaat Tesalonika bahwa mereka harus steko?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita selama ini mampu berdiri tegak dan teguh? Atau masih sering goyang 
dan roboh oleh hanya godaan kecil saja? 

Penutup:
Orang yang bertahan tegak dan teguh akan diberkati Tuhan. Berdoa secara pribadi 
untuk memohon doa ini.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran  yang 

kamu terima dari kami, baik secara lisan, maupun secara tertulis.” 
(2 Tesalonika 2:15)
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DAYRabu, 15 Mei 2019

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Amsal 17:1, 16, 23-26

Teks STP hari ini mengajarkan:
1. Lebih baik sederhana tetapi hidup tenteram daripada mewah tetapi penuh 

keributan (ayat 1). Mencari uang dengan kejujuran amat sulit.  Mencari uang 
dengan jalan salah lebih mudah dan bisa menghasilkan banyak.  

2. Uang di tangan orang bebal hanya digunakan untuk berdosa daripada untuk 
berhikmat (ayat 16).

3. Ada orang bekerja hanya untuk menerima suap untuk membengkokkan 
kebenaran (ayat 23).

Ketiga hal di atas bisa terjadi pada orang-orang yang bekerja dengan filosofi TO 
GET.  Filosofi ini mengajarkan bahwa hidup harus mendapatkan segala sesuatu yang 
diinginkan untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Hidup harus kaya apa pun 
caranya sampai-sampai seluruh hidupnya menjadi batu sandungan. Karena filosofi 
bekerja hanya TO GET, maka hidup hanya bertumpu pada uang dan kepuasan. Kita 
akan melupakan kemampuan diri yang sebenarnya. Soal kemampuan, masih bisa 
diasah nanti ketika sudah punya uang banyak.  Tidak ada yang tahu kapan ‘nanti’ itu 
datang. Tidak jarang seseorang melupakan nazarnya ketika sudah terlena dengan harta.

Ada orang bekerja hanya bertujuan supaya dapat uang, yang kemudian dipakai untuk 
mendapatkan segala yang diinginkan pada saat belum punya uang. Semua ingin dibeli 
demi kepuasan dan kepuasan. Ketika uang hasil kerja tidak memadai untuk membeli 
kepuasan, maka ia akan bekerja dan bekerja lagi, bila perlu menghalalkan segala cara.  

Pertanyaan Induktif:
Dalam konsep Kristen, uang adalah alat atau tujuan? 

Pertanyaan Reflektif:
Menurut Anda, mengapa orang lebih suka makanan daging serumah walau disertai 
perbantahan daripada sekerat roti kering disertai ketenteraman?

Penutup:
Doakan pertama-tama bukan meminta berkat tetapi meminta kerja keras dan kerja 
jujur agar ketika mendapat berkat tidak salah memakainya.

Ayat Emas Hari Ini:
“Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, 
daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan.” 

(Amsal 17:1)

135Bacaan Alkitab Setahun : 2 Samuel 13-15
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DAY Kamis, 16 Mei 2019

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: 1 Timotius 6:2b-10 

Perikop ini sering ditafsirkan keliru: orang tidak boleh kaya. Uang adalah sumber 
kejahatan, hiduplah dengan cukup bahkan miskin sebab itu tanda kesalehan. 

Tentu saja ini merupakan ekstrim lain dari orang-orang yang menafsirkan bahwa 
kaya adalah tanda utama berkat Tuhan, miskin adalah tanda kutukan dari Tuhan. 
Perikop ini tidak mengatakan bahwa sumber dosa adalah uang. Cinta uang adalah 
akar semua kejahatan.  Ini artinya manusianyalah yang menjadi sumber kejahatan, 
bukan uang. Uang dalam dirinya sendiri adalah baik. Uang bisa digunakan untuk 
memuliakan Tuhan, tetapi uang juga bisa dipakai untuk alat dosa.  Uang tidak 
berubah, manusianyalah yang berubah-ubah.

Jadi bukan berarti kita tidak boleh kaya. Ayat 9 menjelaskan bahwa kesalahan 
utama manusia adalah menjadikan kaya sebagai tujuan. Orang yang menjadikan 
kaya sebagai tujuan akan terjerumus ke dalam berbagai kejahatan. Jangan takut 
untuk menjadi kaya, begitu kata Mazmur 49:17. Kaya adalah upah dan berkat dari 
kerajinan, kejujuran, integritas, kerja keras dan kerja cerdas, disertai kemampuan 
manajemen keuangan yang baik. 

Filosofi anak Tuhan adalah bekerja TO SERVE. Hidup untuk melakukan dan 
menyatakan tanggung jawab kepada Allah Sang Pencipta dengan menjadi anak Allah 
yang menyenangkan hatiNya. Tujuan hidupnya adalah bekerja dengan cara Allah 
untuk memuliakanNya. Allah menjadi pusat dan kita adalah hambaNya.

Pertanyaan Induktif:
Selidiki kata “akar” pada ayat 10. Mengapa dipakai kata akar? Apakah ini berarti 
bahwa uang menjadi penggoda terbesar dalam kehidupan kita?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita selama ini sebagai tuan dari uang kita atau budak dari uang kita?

Penutup:
Berdoa memohon agar kita bersedia bekerja keras dan rajin untuk kemuliaan Tuhan 
bukan mengejar harta bertumpuk-tumpuk.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa 
orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.” 

(1 Timotius 6:10)
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DAYJumat, 17 Mei 2019

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: 1 Raja-raja 3:1-15 

Hidup miskin atau susah tentu bukanlah mimpi semua orang, sebaliknya kita 
pasti selalu menginginkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Jika tak bisa 

menjadi kaya minimal kita ingin hidup dengan serba berkecukupan dan bahagia, tapi 
kenyataan kadang berbanding terbalik dengan harapan. Menjadi kaya dan bahagia 
bukanlah suatu keberuntungan, melainkan hasil dari kerja keras dan usaha. Kalau 
memang merasa hidup susah, cobalah untuk memeriksa kembali hal-hal yang sering 
kita jadikan tolak ukur untuk berpikir.  Barangkali ada yang salah dari pemikiran 
tersebut.

Ada orang-orang yang berpola pikir bekerja adalah TO BE. Untuk mereka, yang 
terpenting adalah kedudukan dan keberhasilan sebagai standar kesuksesan. Mereka 
mencari kesuksesan dengan menghalalkan segala cara tanpa peduli benar atau salah.  
Bekerja seperti berenang dengan gaya kodok. Sikut kanan kiri, tendang kanan kiri 
untuk maju. 

Mari kita belajar dari Raja Salomo. Ia tidak meminta umur panjang, harta kekayaan, 
atau nyawa musuh-musuhnya tetapi meminta hikmat pengertian untuk menjadi 
pemimpin yang bijak. Ia menjadikan jabatannya untuk memberkati rakyat, dan 
bukan untuk menindas. Marilah melalui pekerjaan kita memberkati orang lain bukan 
menipu dan memperdaya. Biarlah ada orang bisa sejahtera melalui pekerjaan kita.

Pertanyaan Induktif:
Selidikilah kata “memutuskan hukum” (ayat 11) Sekedar bantuan bahwa “hukum” 
dari Ibrani mishpat yaitu satu tindakan untuk memutuskan dengan benar tanpa 
memanipulasi. Coba simpulkan jika demikian apakah arti dari memutuskan hukum 
di ayat ini?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah selama ini kita bisa bersikap bijak dan adil dalam berbagai keputusan? 
Apakah kita orang yang jujur dan adil?

Penutup:
Berdoa memohon agar kita menjadi orang memberkati orang lain melalui pekerjaan kita.

Ayat Emas Hari Ini:
“Jadi berfirmanlah Allah kepadanya: “Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian 
dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan 

pengertian untuk memutuskan hukum.”
(2 Raja 3:11)
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DAY Sabtu, 18 Mei 2019

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Matius 5:43-48 

Seorang motivator mengatakan bahwa kita harus tahu apa yang dikerjakan dan 
tidak hitung-hitungan waktu dalam bekerja. Dengan tahu apa yang dikerjakan 

maka kita bisa tahu kompetensi apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu. 
Untuk itu, kita perlu mengetahui SWOT (strengths-kekuatan, weaknesses-kelemahan, 
opportunities-kesempatan, dan threats-ancaman) kita dengan baik, sehingga punya 
target yang jelas dalam meningkatkan kemampuan kita. Tingkatkan kemampuan 
diri untuk mendukung totalitas dalam bekerja dengan mengikuti berbagai kursus, 
pelatihan, atau seminar yang bisa menunjang pekerjaan dan karier.

Tentu kita setuju dengan pemaparan di atas. Bagi kita orang percaya, kita harus bekerja 
menurut cara Dia, dengan pola pikir dan tutur kata yang benar sehingga hidup kita 
baik, benar, dan tidak menjadi batu sandungan. Allah sebagai sumber berkat akan 
mencurahkan berkatNya. Allah sebagai sumber perlindungan akan melindungi kita.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu etos kerja Kristiani. Salah satu etos 
kerja Kristiani adalah penuh kehormatan dan kualitas tinggi. “Karena itu haruslah 
kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna” (Matius 
5:48).  “Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh 
pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: 
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna” (Roma 12:2).

Pertanyaan Induktif:
Telitilah kata “sempurna” dalam Matius 5:48, apakah maksudnya agar kita menjadi 
Allah dengan kualitas kesempurnaan? Ataukah ada arti dan maksud tertentu dengan 
kata “sempurna”? 

Pertanyaan Reflektif:
Ketika kita bekerja, apakah kita sudah bekerja dengan etos kerja Kristiani?

Penutup:
Berdoalah untuk boss dan karyawan di tempat kita bekerja agar mereka diberkati juga 
oleh Tuhan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada 

kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini 
karena kami dengar, bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, 

melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.” 
(2 Tesalonika 3:10-11)
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DAYMinggu, 19 Mei 2019
139

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Samuel 19-21

PERSIAPAN KEBAKTIAN 
                          
	Jadwal Kebaktian Umum di GPBB: 

o KU 1: Jam 09.00-10.30
o KU 2: Jam 11.00-12.30

	Berdoalah persiapkan hati agar Kebaktian Umum hari ini menjadi 
berkat untuk pertumbuhan iman. 

“Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya 
bukan karena melihat.”

2 Korintus 5:7



Catatan Pribadi
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Tema Kotbah              :  

“BENDA ATAU ORANG”

Tanggal Kotbah  :  Minggu, 27 Mei 2018
Pengkotbah  :  Pdt. Arliyanus Larosa 
Bacalah terlebih dahulu  :  Amsal 10:2; 13:11; 15:6

Haruskah harta dan nilai-nilai iman dipertentangkan? Memiliki harta itu 
penting, adalah betul bahwa uang bukan segala-galanya, namun tanpa uang 

segala-galanya susah. Uang dalam kelimpahan dan ketiadaannya mempengaruhi 
hidup. Ketiadaan uang menyebabkan pertengkaran, pembunuhan, atau bunuh 
diri, dll. Ketersediaan uang memungkinkan kita memiliki makanan, pakaian, 
rumah; menolong orang-orang miskin; melakukan pekabaran Injil, dll.

Fakta-fakta tersebut menyatakan bahwa uang itu penting dalam kehidupan, oleh 
sebab itu uang bukan sesuatu yang dipertentangkan dengan nilai-nilai iman; 
uang seharusnya menjadi berkat bukan kutuk.

Yang salah bisa dalam cara pandang dan pengelolaan uang. Seperti yang 
dikatakan Alkitab, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Cinta akan 
uang adalah menjadikan uang segala-galanya dan menjadikannya orientasi hidup 
kita. Jika kita mendefinisikan diri kita dengan uang, maka kita akan melakukan 
segala-galanya demi uang.

Amsal 15:6 bersubyek pada orang benar, harta benda adalah konsekuensi orang 
benar. Orang benar (lawan dari orang fasik) adalah orang yang takut akan Allah 
dan memiliki karakter yang baik dan nilai-nilai iman. Di rumah orang benar 
banyak harta benda, di tangan orang berkarakter, uang menjadi berkat sesuai 
Empunya segala sesuatu (Allah), yaitu menyelamatkan dan mendatangkan 
kehidupan. Namun sebaliknya harta benda akan menjadi bencana di tangan 
orang-orang fasik yang berkarakter buruk. Orang fasik akan menggunakan uang 
sesuai keinginannya bukan sesuai kehendak Tuhan. Orang fasik akan menumpuk 
harta terus menerus dengan menghancurkan teman atau saudara-saudaranya.

Amsal 10:2 mengungkapkan transaksi-transaksi yang tidak adil/curang 
(kefasikan) menggunakan kekerasan. Cara seperti itu mendatangkan kematian 
bagi diri sendiri dan orang lain. Penumpukan harta dengan cara-cara fasik di 

PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEDUA PULUH SATU MEI 2019
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ujungnya hanya membawa kematian dan kehancuran. Harta yang dikumpulkan 
orang benar, meyelamatkan dari maut dan mendatangkan kehidupan. Prinsip-
prinsip orang benar: semua uang asalnya dari Tuhan dan titipan ke kita; uang 
adalah alat bukan tuan.

Supaya uang jadi berkat bukan kutuk: penanaman nilai-nilai iman, pembentukan 
karakter dan perilaku terpuji. Semua itu dimulai dari rumah. Tidak masalah 
menjadi kaya selama kita mendefinisikan uang dengan nilai-nilai Kristus, dan 
dalam hartamu orang melihat Kristus.

Dengan perubahan paradigma tentang uang, maka harta bisa menjadi berkat 
dan menyelamatkan. Perubahan paradigma ini pasti bisa dengan berlatih dan 
konsistensi.
  ST P    
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DAYSenin, 20 Mei 2019
140

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Amsal 10:2; 13:11; 3:9-10 

Keempat ayat teks STP hari ini sekali lagi menegaskan bahwa harta materi 
bukanlah sesuatu yang harus dijauhi dan ditentang. Etika dan motivasi mencari 

uang itulah yang dipersoalkan. Jika seseorang menjadi kaya raya, maka yang dilihat 
jangan jumlah kekayaannya tetapi bagaimana ia memperoleh semua itu. Apakah 
dengan cara kefasikan atau dengan cara kebenaran (Amsal 10:2). Apakah dengan 
menghalalkan segala cara supaya cepat kaya atau kerja keras, sabar dan jujur (Amsal 
13:11) Bahkan kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita (Amsal 3:9)

Dengan demikian harta dan nilai-nilai iman jangan dipertentangkan? Memiliki 
harta itu penting, adalah betul bahwa uang bukan segala-galanya, namun tanpa uang 
segala-galanya susah. Uang dalam kelimpahan dan ketiadaannya mempengaruhi 
hidup. Ketiadaan uang menyebabkan pertengkaran, pembunuhan, atau bunuh diri, 
dll. Ketersediaan uang memungkinkan kita memiliki makanan, pakaiaan, rumah; 
menolong orang-orang miskin; melakukan pengabaran Injil, dll.

Fakta-fakta tersebut menyatakan bahwa uang itu penting dalam kehidupan, oleh 
sebab itu uang bukan sesuatu yang dipertentangkan dengan nilai-nilai iman; uang 
seharusnya menjadi berkat bukan kutuk.

Pertanyaan Induktif:
Perhatikan Amsal 3:10 disitu terdapat kalimat, “Maka lumbung-lumbungmu akan 
diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan 
air buah anggurmu.” - Apa relasinya antara memuliakan Tuhan dengan harta dan 
lumbung-lumbung akan diisi penuh? Tidakkah ini seperti iming-iming supaya kita 
memuliakan Tuhan dengan harta kita karena akan penuhlah lumbung-lumbung dan 
bejana kita? Apakah kita diajar untuk memberi dengan motivasi diberkati??

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita sudah memuliakan Tuhan dengan harta kita? Apakah selama ini apa saja 
kita pakai untuk memuliakan Tuhan kecuali harta?

Penutup:
Berdoalah dalam satu tekad menjadikan Tuhan Yesus, tuan hidup kita bukan uang 
tuan hidup kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama 

dari segala penghasilanmu.”
(Amsal 15:6)

Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 5, 38, 41-42
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DAY Selasa, 21 Mei 2019141

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Amsal 15:6, Mazmur 112:1-3 

Jangan selalu kita menyalahkan harta. Jangan selalu kita iri, negative thinking dan 
nyinyir dengan mereka yang kaya. Banyak orang kaya yang mendapatkannya 

dengan kerja keras, kejujuran dan ketekunan. Mereka berjuang dari bawah. Harta 
dan kekayaan adalah upah, akibat dari kerja keras dan kejujuran. Harta kekayaan 
bukan sebab, ia tidak boleh menjadi target.

Memang ada banyak orang pula yang berbuat kejahatan karena ingin kaya. Seperti 
yang dikatakan Alkitab, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jika kita 
mendefinisikan diri kita dengan uang, maka kita akan melakukan segala-galanya 
demi uang dan menjadikannya sebagai orientasi hidup.

Amsal 15:6 bersubyek pada orang benar, harta benda adalah konsekuensi orang 
benar (orang yang takut akan Allah dan memiliki karakter yang baik). Di rumah 
orang benar banyak harta benda; di tangan orang berkarakter, uang menjadi berkat, 
yaitu menyelamatkan dan mendatangkan kehidupan. Namun sebaliknya harta benda 
akan menjadi bencana di tangan orang-orang fasik yang berkarakter buruk. Orang 
fasik akan menggunakan uang sesuai keinginannya, bukan sesuai kehendak Tuhan. 

Pertanyaan Induktif: 
Perhatikan Mazmur 112:3 ada dua kata “kekayaan” dan “kebajikan” Apa maksudnya 
ini? Mengapa Alkitab sering memasangkan dua kata ini bersama-sama? Mengapa 
“kebajikan” yang tetap untuk selama-lamanya bukannya harta dan kekayaan?

Pertanyaan Reflektif:  
Perhatikan Mazmur 112:1-3, kita sering terfokus kepada ayat 3 saja, padahal ada 
ayat 1 dan 2. Ayat 1 adalah kuncinya dan sebabnya, sementara ayat 2-3 adalah 
akibatnya. Jangan dibalik. Ayat 3 dijadikan kunci dan sebabnya demi tercapainya ayat 
2 dan ia giat melakukan ayat 1 karena demi ayat 3 terpenuhi. Banyak orang Kristen 
sangat aktif dan sangat suka kebenaran Tuhan tetapi motivasinya supaya harta dan 
kekayaan ada di rumahnya. Jika Tuhan tidak berkati maka mereka murtad. Apakah 
kita manusia seperti ini?

Penutup:
Berdoa agar kita lebih rendah hati.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, 

mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati.” 
(1 Petrus 3:8)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Sam22-23; Maz 57
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DAYRabu, 22 Mei 2019
142

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Amsal 10:2-6; 12:27 

Mari kita fokuskan perenungan kita hari ini pada Amsal 10:2-6.
1. Ayat 2: Dua jenis pilihan etika kerja: Kebenaran atau Kefasikan.
2. Ayat 3: Dua jenis pilihan doa: Memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan.
3. Ayat 4: Dua jenis manusia: Manusia rajin atau manusia malas. (Amsal 12:27).
4. Ayat 5: Dua jenis manajemen: Hemat atau boros.
5. Ayat 6: Dua jenis mulut: Banyak diam dan sesumbar banyak omong.

Etika menentukan jenis doa kita. Jika kita bersifat fasik maka kita hanya berdoa untuk 
memenuhi semua keinginan tanpa tahu lagi apakah ini kebutuhan atau bukan. Padahal 
dalam hidup ini yang utama adalah memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan. 

Etika juga menentukan apakah kita ini rajin atau malas. Orang rajin cenderung punya 
manajemen keuangan yang hemat dan orang malas mempunyai kecenderungan boros. 

Orang benar bermulut diam dan menunjukkan karya melalui perbuatan bukan 
perkataan. Tetapi, orang fasik bermulut banyak, menunjukkan karya melalui omong 
doank tetapi kerja nyata tidak ada. Banyak mengkhayal dan selalu membangun 
banyak alasan untuk menghindari kerja. 

Manusia rajin atau malas, hemat atau boros, banyak diam atau banyak omong itu 
ditentukan oleh etika yang kita pilih. Sebagai anak-anak Tuhan, Amsal mengajar kita 
untuk memilih etika kristiani yang jelas. Pilihlah kebenaran, bukan kefasikan.

Pertanyaan Induktif:
Mengapa Amsal 10:2-6 mengajarkan bahwa ayat 3-6 ditentukan oleh ayat 2?

Pertanyaan Reflektif:
Salah satu Etos Kerja Kristen adalah penuh amanah dan tanggung jawab berdasarkan 
Matius 25:14-30. Dari tiga jenis manusia tersebut maka jenis manakah kita? Jenis ini 
menentukan apakah kita hamba yang baik atau hamba yang jahat.

Penutup:
Berdoa agar kita dapat menjadi hamba yang baik senantiasa.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Orang malas tidak akan menangkap buruannya, 

tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga.” 
(Amsal 12:27)

Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 95, 97-99
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DAY Kamis, 23 Mei 2019143

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Amsal 6:6-11

Jansen Sinamo dan Eben Ezer Siadari menulis buku berjudul Teologi Kerja 
Modern dan Etos Kerja Kristiani yang intinya sbb: Sebagai umat pilihan Tuhan, 

kita diharapkan memiliki etos kerja yang lebih baik daripada orang-orang dunia. 
Umat percaya seharusnya memadukan imannya ke dalam dunia kerja. Untuk itu 
dibutuhkan pemahaman teologis yang tepat, sehingga dapat membangun Kerajaan 
Allah di bumi. Pertanyaannya, seperti apakah etos kerja kristiani itu? 

Sebenarnya ada banyak ayat Alkitab tentang etos kerja. Salah satunya, Allah 
berfirman agar umatNya tidak bermalas-malasan melainkan rajin bekerja. Dengan 
rajin bekerja maka Tuhan akan mendatangkan berkat pada orang tersebut. Tidak 
lupa harus tetap pedulikan manfaat berdoa bagi orang Kristen dan berusaha 
maksimal sehingga pekerjaan kita menjadi indah di mata Allah. 
•	 Amsal 21:5 “Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, 

tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan.”
•	 Amsal 10:4 “Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin 

menjadikan kaya”
•	 Roma 12:11 “Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu 

menyala-nyala dan layanilah Tuhan.”

Amsal 6:6 sangat jelas mengatakan bahwa sumber kemiskinan adalah kemalasan, 
bukan orang lain, bukan sistem dll. Orang malas adalah orang yang selalu 
membangun argumentasi bahwa orang lainlah yang salah dan menyebabkan dia 
miskin.

Pertanyaan Induktif:
Fokus pada Amsal 6:6-11, perhatikan urutannya: Sebutkan ciri-ciri orang malas?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah hidup kita kebanyakan tidur atau bekerja? Apakah hidup kita terlalu banyak 
membangun argumentasi pembenaran diri atas kemalasan kita atau kita tak banyak 
cakap, tetapi banyak kerja?

Penutup:
Berdoa agar kita nyatakan diri pada Tuhan bahwa kita anak Tuhan yang rajin bukan malas.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Hai, pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak.”

(Amsal 6:6)

Alkitab Setahun :  2 Sam 24; 1 Taw 21-22; Maz 30
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DAYJumat, 24 Mei 2019 144

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Amsal 21:3-8

Teks Firman Tuhan hari ini bicara tentang kejujuran sebagai salah satu etos kerja 
Kristiani. Hal ini penting dan dapat membantu menjauhkan diri dari:

•	 Ibadah palsu dan munafik (ayat 3)
•	 Kesombongan (ayat 4)
•	 Selalu ingin cepat mendapatkan hasil (ayat 5)
•	 Selalu berkata dusta untuk meyakinkan orang lain (ayat 6)
•	 Tidak peduli dengan keadilan dan hak orang lain (ayat 7)
•	 Licik dan banyak akal bulus (ayat 8)

Kejujuran dan kerajinan akan menghindari kita dari enam bahaya diatas. Oleh karena 
itu hindarilah berbohong dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi Kristen yang 
menjadi berkat dalam berbisnis.  Beberapa ayat yang menekankan kejujuran:
•	 Amsal 23:16, “Jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur.”
•	 Amsal 11:11, “Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang 

fasik meruntuh-kannya.”
•	 Amsal 21:8 “Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus 

perbuatannya”
•	 Amsal 14:9 “Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur 

saling menunjukkan kebaikan.”

Pertanyaan Induktif:
Mungkin dalam hati kita berkata bahwa mana ada jaman sekarang orang jujur? 
Matilah kita jika kita jujur. Mau makan apa keluarga kita? Benarkah begitu sulitnya 
bahkan hampir mustahil menjadi orang jujur? 

Pertanyaan Reflektif: 
Rindukah kita menjadi orang yang lurus bukan yang berbelat belit? Inginkah 
kita menjadi orang yang jujur bukan penipu? Rindukah kita mendapatkan harta 
kekayaaan dengan cara yang terhormat, jujur dan benar? Maukah kita memulai 
menjadi orang jujur mulai dari saat ini?

Penutup:
Berdoalah agar kita bisa menjadi orang jujur.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan TUHAN daripada korban.” 

(Amsal 21:3)

Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 108-110
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DAY Sabtu, 25 Mei 2019145

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Amsal 15:16-19

Hari ini kita belajar tentang kerja keras. Kerja keras yang Tuhan inginkan adalah:
1.   Komitmen tidak akan kaya dengan cara haram (Amsal 15:16).

Kerja keras diawali dari komitmen bahwa kita tidak akan menghalalkan segala 
cara demi kaya. Orang jujur bekerja keras untuk jujur, orang yang tidak jujur juga 
bekerja keras untuk tidak jujur. Koruptor juga kerja keras, tiap hari memikirkan 
bagaiman mengambil uang yang bukan haknya, tetapi ini bukan yang Tuhan mau.

2.   Komitmen bahwa kekayaan tidak akan membuat keluarga hancur (Amsal 15:17)
Banyak keluarga begitu mesra, rukun dan saling mengasihi antara orangtua-anak 
dan suami-istri ketika hidup masih sederhana. Tetapi semua itu hilang ketika 
kerja semakin banyak, kekayaan bertambah dll. Hidup keluarga penuh kebencian 
satu sama lain. Kerja keras seperti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan.

3.   Komitmen untuk tetap setia dalam perkara-perkara kebenaran
Lukas 16:10, ”Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam 
perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, 
ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.”

4.   Komitmen untuk segenap tenaga dan segenap hati memuliakan Tuhan.
Kolose 1:29 “Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga 
sesuai dengan kuasa-Nya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku.”

Dengan memiliki etos kerja yang baik, secara tidak langsung karunia Roh Kudus dalam 
hidup kita mengajarkan kita berbuat benar sesuai dengan kehendak Allah. Secara tidak 
langsung hidup kita akan memuliakan Allah dan membuat orang lain bertobat. 

Pertanyaan Induktif: 
Baca Amsal 15:19 – Apa artinya pagar duri? Jalan penuh rintangan, atau apa? 
Bandingkan dengan jalan orang jujur yang rata. Apa maksudnya rata?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah dalam bekerja kita memiliki 4 komitmen di atas?

Penutup:
Berdoa agar kita memiliki komitmen di atas.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian.” 

(Amsal 15:17)

Bacaan Alkitab Setahun : 1 Tawarikh 23-25
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DAYMinggu, 26 Mei 2019
146

Bacaan Alkitab Setahun : Maz 131, 138-139, 143-145

PERSIAPAN KEBAKTIAN 
                          
	Jadwal Kebaktian Umum di GPBB: 

o KU 1: Jam 09.00-10.30
o KU 2: Jam 11.00-12.30

	Berdoalah persiapkan hati agar Kebaktian Umum hari ini menjadi 
berkat untuk pertumbuhan iman. 

“Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-
karunia yang paling utama. Dan Aku menunjukkan 

kepadamu jalan yang lebih utama lagi.”

1 Korintus 12:31
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Tema Kotbah              :  

“BENDA ATAU ORANG”**

Tanggal Kotbah  :  Minggu, 27 Mei 2018
Pengkotbah  :  Pdt. Arliyanus Larosa
Bacalah terlebih dahulu :  Amsal 10:2; 13:11; 15:6

Haruskah harta dan nilai-nilai iman dipertentangkan? Memiliki harta itu 
penting, adalah betul bahwa uang bukan segala-galanya, namun tanpa uang 

segala-galanya susah. Uang dalam kelimpahan dan ketiadaannya mempengaruhi 
hidup. Ketiadaan uang menyebabkan pertengkaran, pembunuhan, atau bunuh 
diri, dll. Ketersediaan uang memungkinkan kita memiliki makanan, pakaian, 
rumah; menolong orang-orang miskin; melakukan pekabaran Injil, dll.

Fakta-fakta tersebut menyatakan bahwa uang itu penting dalam kehidupan, oleh 
sebab itu uang bukan sesuatu yang dipertentangkan dengan nilai-nilai iman; 
uang seharusnya menjadi berkat bukan kutuk.

Yang salah bisa dalam cara pandang dan pengelolaan uang. Seperti yang 
dikatakan Alkitab, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Cinta akan 
uang adalah menjadikan uang segala-galanya dan menjadikannya orientasi hidup 
kita. Jika kita mendefinisikan diri kita dengan uang, maka kita akan melakukan 
segala-galanya demi uang.

Amsal 15:6 bersubyek pada orang benar, harta benda adalah konsekuensi orang 
benar. Orang benar (lawan dari orang fasik) adalah orang yang takut akan Allah 
dan memiliki karakter yang baik dan nilai-nilai iman. Di rumah orang benar 
banyak harta benda, di tangan orang berkarakter, uang menjadi berkat sesuai 
Empunya segala sesuatu (Allah), yaitu menyelamatkan dan mendatangkan 
kehidupan. Namun sebaliknya harta benda akan menjadi bencana di tangan 
orang-orang fasik yang berkarakter buruk. Orang fasik akan menggunakan uang 
sesuai keinginannya bukan sesuai kehendak Tuhan. Orang fasik akan menumpuk 
harta terus menerus dengan menghancurkan teman atau saudara-saudaranya.

Amsal 10:2 mengungkapkan transaksi-transaksi yang tidak adil/curang 
(kefasikan) menggunakan kekerasan. Cara seperti itu mendatangkan kematian 
bagi diri sendiri dan orang lain. Penumpukan harta dengan cara-cara fasik di 

PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEDUA PULUH DUA MEI 2019
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ujungnya hanya membawa kematian dan kehancuran. Harta yang dikumpulkan 
orang benar, meyelamatkan dari maut dan mendatangkan kehidupan. Prinsip-
prinsip orang benar: semua uang asalnya dari Tuhan dan titipan ke kita; uang 
adalah alat bukan tuan.

Supaya uang jadi berkat bukan kutuk: penanaman nilai-nilai iman, pembentukan 
karakter dan perilaku terpuji. Semua itu dimulai dari rumah. Tidak masalah 
menjadi kaya selama kita mendefinisikan uang dengan nilai-nilai Kristus, dan 
dalam hartamu orang melihat Kristus.

Dengan perubahan paradigma tentang uang, maka harta bisa menjadi berkat 
dan menyelamatkan. Perubahan paradigma ini pasti bisa dengan berlatih dan 
konsistensi. ST P

___________________________
** Pengantar minggu ke 22 sama dengan minggu ke 21
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DAY

•	 Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
•	 Bacalah dengan seksama: Kolose 3:5-17 

Bagian perikop ini berbicara tentang: 

1. Hiduplah di dunia dengan prinsip teologis (ayat 5-11)
Kalimat awal dari ayat 5 adalah “matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang 
duniawi yaitu ….” Sebelum percaya Kristus kita hidup di dunia dengan cara-cara 
duniawi. Tetapi setelah percaya Kristus kita tidak pindah ke dunia lain, tetap di 
dunia ini dengan segala kehidupan rutinnya. Yang berubah adalah cara menghidupi 
kehidupan ini. Inilah yang disebut manusia baru di dunia lama.

2. Bekerjalah dengan sikap dan karakter manusia baru (ayat 12-17)
Semua jenis pekerjaan yang dikerjakan harus kita lakukan didalam nama Kristus. 
Semua bentuk pekerjaan, apakah itu pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang, 
pengemudi atau ibu rumah tangga atau seorang seniman adalah pekerjaan baik, 
sebab itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam kerangka bertanggung 
jawab kepada Tuhan bukan hanya kepada manusia. 

3. Bekerja adalah kesaksian bagi nama Yesus.
Kita harus memandang pekerjaan sebagai ladang Tuhan sebab tujuan kerja Kristen 
ialah untuk bersaksi. Bekerja dalam nama Yesus itu dituntut mutu dan totalitas. 
Menjadi berkat harus menjadi tujuan pokok. Kesadaran bahwa Allah adalah 
sumber kerja harus menjadi dasar dalam bekerja. Oleh sebab itu setiap penghalang 
kerja dan penghambat prestasi kerja perlu dideteksi sedini mungkin. 

Pertanyaan Induktif:
Pada Kolose 3:17 disebutkan “segala sesuatu” dilakukan demi nama Tuhan dan bagi 
kemuliaan Tuhan (ayat 23) Teliti lebih jauh apa artinya “segala sesuatu”

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita telah memraktekkan ke empat prinsip di atas?

Penutup: 
Berdoalah agar pekerjaan kita dapat menjadi ladang misi kita.

Ayat Emas Hari Ini:
“Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, 

lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus 
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita,”

(Kolose 3:17)       

Senin, 27 Mei 2019
147Bacaan Alkitab Setahun : 1 Taw 26-29; Maz 127
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DAY Selasa, 28 Mei 2019148

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Galatia 6:1-10

John Francis “Jack” Welch Jr. adalah seorang pebisnis eksekutif Amerika. Ia adalah 
CEO General Electric antara tahun 1981 dan 2001. Sebagai CEO, dia banyak 

dikagumi. Apa yang dilakukan Jack Welch pada tahun 1980-an sebenarnya masih 
jarang dilakukan oleh para CEO di perusahaan-perusahaan raksasa, yang umumnya 
mengendalikan perusahaan dari kantor yang megah. Ini berbeda dengan Jack yang 
waktunya banyak dihabiskan dengan turun langsung menemui para karyawannya. Dia 
tidak pernah berhenti mendengarkan karyawannya dan belajar dari para karyawannya.

Seorang yang menduduki posisi tinggi seringkali merasa gengsi untuk turun ke 
bawah. Yang lebih sering dilakukan adalah mendengarkan laporan dari para direksi 
yang mengelilinginya. Padahal, banyak peluang yang bisa dilakukan dengan turun ke 
’dataran yang lebih rendah’. Jack Welch adalah segelintir orang yang mampu menjadi 
teladan. Ia dihormati oleh seluruh karyawan dan dunia usaha. Ia dikenal memiliki 
sikap perilaku yang sangat rendah hati, sehingga dicontoh oleh banyak orang.

Sikap perilaku di tempat kerja sangat ‘disorot’ oleh atasan maupun rekan kerja. 
Sukses tidaknya karir seseorang, 60% ditentukan oleh sikap perilaku dia sehari-hari 
di tempat kerja. 1 Timotius 4:12, mengajarkan kita bahwa mengelola sikap perilaku 
dengan cara menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih kesetiaan dan 
kesucian akan membawa kita kepada keberhasilan yang sejati.

Pertanyaan Induktif: 
Apa yang dimaksud dengan “teladan?” Apakah teladan berarti kesempurnaan. 
Menjadi manusia sempurna baru bisa menjadi teladan. Benarkah demikian?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita telah menjadi teladan di tempat kerja kita sehingga mereka melihat 
bahwa kita adalah orang Kristen yang berbeda dengan orang lainnya.

Penutup:
Berdoa agar kita bisa menjadi teladan di semua tempat dimana kita ada.

Ayat Emas Hari Ini:
“Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 

Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, 
dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu..”

(1 Timotius 4:12)

Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 111-118
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DAYRabu, 29 Mei 2019 149

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Amsal 18:14, Yesaya 40:29-31

SSalah satu resiko menjadi karyawan adalah harus siap menerima pemutusan hubun-
gan kerja (PHK). Bersiaplah menghadapi situasi dengan tetap tenang dan berpikir 

positif sekaligus meyakinkan diri, Anda tetap mampu kembali berkarya.
1. Terkena PHK bukan berarti Anda pecundang. 

PHK bukan didasarkan pada penilaian bahwa Anda tidak berguna. Tak ada yang 
salah dengan Anda. Yakini bahwa Anda adalah makhluk yang spesial dan unik. 

2. Problem PHK ada pada perusahaan Anda
Perusahaan tidak mampu menyelenggarakan bisnis dengan baik dan tidak 
mampu memberikan manfaat bagi usaha dan produktivitas karyawannya. 
Ketidakmampuan inilah yang menyebabkan pemilik usaha harus memangkas 
karyawannya. Banyak contoh bagaimana perusahaan besar bangkrut dan 
mengorbankan karyawan untuk menyelamatkan bisnisnya. Jangan pernah 
menyalahkan diri karena PHK.

3. Menerima keadaan dan kembali bangkit.
Sikap menerima kondisi terburuk dalam karier dan pekerjaan akan memudahkan 
Anda mengatasi keadaan sulit ini. Keputusan perusahaan untuk memangkas jumlah 
karyawan dipengaruhi birokrasi korporasi, termasuk di dalamnya motivasi politik 
dari orang-orang yang berkuasa. Saat PHK menjadi pilihan, terimalah kenyataan 
pahit ini, berikan waktu dan perhatian untuk diri sendiri, lalu lanjutkan hidup Anda.

4. Ingat Anda masih memiliki Tuhan yang Mahakuasa.
Tetap tenang, Allah memberi kekuatan kepada Anda. Allah akan memberikan 
pekerjaan yang lebih indah kepada Anda.

Pertanyaan Induktif:
Allah akan memberi kekuatan baru kepada Anda (Yesaya 40:31) Kekuatan seperti apa 
yang akan diberikan kepada Anda? Renungkan.

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita selalu frustasi dan depresi ketika mendapatkan hal buruk dalam hidup 
kita? Maukah kita bangkit dari kefrustasian itu dan menjadi teladan dalam mengatasi 
masalah tersebut.

Penutup: 
Berdoa agar iman dan pengharapan menguasai hidup kita ketika masalah-masalah 
berat kita hadapi.

Ayat Emas Hari Ini:
“Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, 

tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah.”
(Amsal 18:14)

Bacaan Alkitab Setahun : 1 Raj 1-2,Maz 37, 71, 94
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  1 Korintus 10:23-31

Penelitian Max Weber (1864–1920) dalam bukunya yang berjudul Die protestantische 
Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus (Etika Protestan dan Roh Kapitalisme) 

menyatakan bahwa Protestanisme yang diusung oleh Martin Luther dan Johanes 
Calvin sesungguhnya telah berhasil mengubah wajah Eropa dengan etika Kristen1. 

Kehidupan gereja sebelum Reformasi tahun 1517, menurut Weber, sebenarnya 
telah mengembangkan sikap ‘asketisme yang terarah ke luar-dunia’ (other-worldly 
asceticism), yaitu kehidupan yang mengarah ‘ke sorga’. Orang-orang yang bekerja 
secara sekuler dianggap belum memiliki tingkat ‘rohani’ yang mulia. Biarpun 
para anggota biara bekerja dengan rajin sejak dulu, doa dan hal-hal yang berbau 
rohani tetap dianggap lebih tinggi dan mulia. Dengan sikap tersebut gereja hanya 
berhasil membangun sikap positif terhadap makna kerja dan materi yang terbatas 
di lingkungan biara saja, tetapi tidak berhasil menanamkan pengaruh kepada 
masyarakat luas.

Keadaan berubah drastis setelah peristiwa Reformasi abad XVI, dimana 
Protestanisme memperkenalkan pola asketisme yang lain, yaitu ‘asketisme yang 
terarah ke dalam dunia’ (inner worldly-asceticism). Sikap dasarnya tetap sama, yaitu 
asketisme dalam pengertian: tekun, disiplin diri dan menolak godaan kenikmatan. 
Yang berubah adalah orientasinya, dari ‘ke luar-dunia’ (other-worldly) menjadi ‘ke 
dalam dunia’ (inner worldly).

Pertanyaan Induktif: 
1 Korintus 10:31 mengajarkan bahwa hal-hal sepele makan dan minum saja harus 
dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana membangun paradigm bahwa 
semua yang dilakukan bagi kemuliaan nama Tuhan?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita telah melakukan “asketisme yang terarah ke dalam dunia” (inner worldly-asceticism)?

Penutup:
Berdoa agar kita memiliki Penguasaan diri, integritas dan solidaritas social.

Ayat Emas Hari Ini:
“Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalamdenga puas, 

tanpa ditimpa malapetaka.”  
(Mazmur 19:23)

_________________
 1http://yohanesbm.com/2015/12/02/spiritualitas-kerja-dalam-iman-kristen/

Kamis, 30 Mei 2019150
Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 119
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yeremia 29:1-7

Syalom Dalam Kerja2 

Hakikat Allah dalam iman Kristen adalah mengimani Allah yang terus bekerja. Itu 
sebabnya nama Allah adalah YAHWEH yang mengandung arti sebagai ‘Yang Ada’ 

(To Be), ‘yang menjadi’ (to become) dan ‘yang bekerja’ (to work) – ‘Allah yang hadir dan 
yang menyelamatkan umatNya’. Dalam pembukaan Sepuluh Firman Allah dinyatakan: 
“Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat 
perhambaan” (Keluaran 20:2). Subyek dari pribadi Allah yang bernama ‘YAHWEH’ 
tersebut diikuti oleh predikat: ‘yang membawa umat keluar dari tanah Mesir.’ 

Nilai dan makna pekerjaan dihayati oleh iman Kristen sebagai bagian dan wujud dari 
karya Allah yang membebaskan, sehingga umat yang melakukan pekerjaan dan tugas-
tugasnya itu dapat mengalami apa artinya keselamatan dan pemeliharaan dari Allah. 
Itu sebabnya karya penciptaan Allah juga bertujuan untuk menghadirkan keselamatan 
yang menyeluruh, yaitu kehidupan syalom, yang penuh selamat dan damai-sejahtera, 
bagi seluruh ciptaanNya. Implikasi etisnya adalah agar melalui pekerjaan yang 
dipercayakan Tuhan, kita dapat mewujudkan suatu kehidupan yang penuh selamat dan 
damai-sejahtera. Konsekuensinya: pekerjaan yang tidak menghasilkan situasi syalom 
secara utuh bukanlah pekerjaan yang diberkati oleh Allah bb secara materi berhasil. 

Sebagai orang Kristen, menurut Yeremia 29:7, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun 
keadaan kita, sudahkah pekerjaan kita membawa syalom bagi semua orang?

Pertanyaan Induktif:
Apa arti “sejahtera” di Yeremia 29:7? Apakah artinya dimanapun kita berada harus 
memberikan damai sejahtera bukan kutuk nestapa?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah hidup kita telah membawa syalom?

Ayat Emas Hari Ini:
“Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu Aku buang dan berdoalah untuk kota itu 

kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.”
(Yeremia 29:7)

 _________________
2http://yohanesbm.com/2015/12/02/spiritualitas-kerja-dalam-iman-kristen/

Jumat, 31 Mei 2019
151

Bacaan Alkitab Setahun : 1 Raja-Raja 3-4
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DAY Sabtu, 01 Juni 2019152
Bacaan Alkitab Setahun : 2 Taw 1; Maz 72

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Yohanes 5:30-40

Prinsip bekerja terus mengalami perubahan paradigma dari waktu ke waktu. Di 
era 80-an, kebanyakan orang memiliki prinsip ‘work hard’ (kerja keras) untuk 

meraih kesuksesan. Memasuki era 90-an, terjadi pergeseran yang cukup signifikan 
dengan tambahan ‘work hard and work smart’ (kerja keras dan kerja cerdas). Prinsip 
ini berubah lagi di era 2000-an, yaitu ‘Love what you do, and do what you love’ (cintai 
pekerjaan Anda, kerjakan apa yang Anda cintai). 

Prinsip atau pola bekerja dalam dunia ini boleh saja terus mengalami perubahan, dan 
kita tidak tahu seperti apa prinsip kerja di masa yang akan datang. Namun sebagai 
anak-anak Tuhan, kita memiliki prinsip bekerja yang tidak akan pernah berubah, yaitu 
melakukan segala pekerjaan yang dipercayakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia 
(Kolose 3:23). Standar rohani ini tidak boleh ditiadakan. Standar firman Tuhan harus 
menjadi dasar bagi semua prinsip apapun yang berubah-rubah di setiap era. 

Bagi rasul Paulus, setiap orang yang sudah lahir baru dalam Kristus memiliki dasar 
yang sama, yaitu apapun yang dilakukan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan 
bertanggung jawab kepada Tuhan. Yesus mengajarkan di Yohanes 5:30-40, bahwa 
dari pekerjaan yang dilakukanNya maka semua tahu bahwa Bapa mengutus Dia ke 
dalam dunia. PekerjaanNya membawa kesaksian orang menjadi mengenal Bapa.

Pertanyaan Induktif:
Yohanes 5:36, Ada kata kunci: Kesaksian, pekerjaan yang dikerjakan memberi 
kesaksian. Pertanyaannya kesaksian apakah ini sehingga efektif dan berdampak bagi 
kemuliaan Bapa?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita sudah bersaksi bagi Bapa TUHAN kita?

Penutup:
Berdoa agar kita memiliki hati yang mau bersaksi bagi Tuhan.

Ayat Emas Hari Ini:
“Tetapi, Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, 
yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaKu, supaya Aku melaksanakannya. 
Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian 

tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku.” 
(Yohanes 5:36)
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DAYMinggu, 02 Juni 2019
153

Bacaan Alkitab Setahun : Kidung Agung

PERSIAPAN KEBAKTIAN 
                          
	Jadwal Kebaktian Umum di GPBB: 

o KU 1: Jam 09.00-10.30
o KU 2: Jam 11.00-12.30

	Berdoalah persiapkan hati agar Kebaktian Umum hari ini menjadi 
berkat untuk pertumbuhan iman. 

“Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang 
ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa 

yang Kukatakan?”

Yohanes 5:47



Catatan Pribadi

•  Saat Teduh Pribadi  •   53



54   •  Saat Teduh Pribadi  •

Tema Kotbah    :  

“PERUMPAMAAN TENTANG POHON ARA YANG 
TIDAK BERBUAH”

Tanggal Kotbah :  Minggu, 03 Juni 2018
Pengkotbah :  Pdt. Joseph Theo
Bacalah terlebih dahulu         :  Lukas 13:6-9

Penggunaan perumpamaan merupakan hal yang umum dilakukan dalam 
tradisi Yudaisme.

Ada 3 pelajaran penting dari perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang pohon 
ara yang tidak berbuah:

1. Allah menghendaki orang percaya untuk berbuah atau produktif (ayat 6).                 
Allah mau keberadaan kita menghasilkan sesuatu yang baik (efek yang 
positif). 

a) Martin Heidegger: Banyak orang melupakan eksistensi 
individualitasnya; hidup sembarangan, tidak bergairah, tidak mau 
terlibat apa-apa, tidak memiliki komitmen apa-apa untuk kehidupan. 
Allah tidak kejam ketika Ia ingin ‘menebang pohon ara yang tidak 
berbuah’ karena pohon itu sudah diberi kesempatan selama 3 tahun 
untuk hidup berbuah. Allah tidak kejam ketika menghukum manusia 
sebab manusia tidak memakai kesempatan yang Allah berikan untuk 
hidup berbuah dan bertobat.

b) Eksistensialisme merupakan reaksi terhadap materialisme, yang 
memandang manusia hanya sebagai materi. Jean Paul Sartre: Manusia 
tidak hanya ada tapi harus bisa memiliki alasan atas keberadaannya 
yang bisa dipertanggungjawaban (reason for being). Orang yang 
hidupnya selalu berbuah akan memiliki pengaruh (didasarkan kualitas 
diri dan rasa hormat), tanpa harus memiliki kekuasaan (didasarkan 
rasa takut dan kepentingan). Jangan sampai hidup kita menjadi 
percuma, dan keberadaaan kita tidak berdampak apa-apa. Apakah kita 
menggunakan harta kita untuk kepentingan diri sendiri atau untuk 

PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEDUA PULUH TIGA JUNI 2019
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membawa berkat bagi orang lain? Apakah kita bertanya kepada Tuhan 
ketika kita diberkati atau hanya ketika kita kehilangan?

2. Kesabaran Tuhan jangan diremehkan (ayat 7). 
Allah itu panjang sabar, Ia berbelas kasihan dan memberi pengampunan, tapi 
janganlah kita permainkan anugerah-Nya. Jika kita sudah sering ditegur dan 
diberi nasihat, tapi kita tetap tidak mau berubah dan bertobat, maka suatu 
saat kita bisa “ditebang secara tiba-tiba”, dan tidak diberi kesempatan lagi.

3. Allah selalu memberi kesempatan terakhir pada manusia untuk bertobat 
(ayat 8). Mungkinkah hari ini adalah kesempatan terakhir yang Tuhan 
berikan pada kita? Mari kita berbuah, berubah, dan menjadi lebih produktif. 
Pertobatan adalah dasar dari perubahan, yaitu berhenti melakukan yang 
tidak produktif atau berhenti berjalan di arah yang salah.  ST P
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Lukas 13:6-9

Perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah hanya terdapat pada Injil Lukas dan 
ini berbeda dengan perumpamaan pohon ara berbunga yang terdapat pada bagian 

lain. Dalam perumpamaan ini, pemilik kebun melambangkan Allah, yang menanam 
pohon ara (pohon pengetahuan baik dan jahat) dalam kebunnya (taman Eden) dan 
mencari buah (perbuatan baik). Pohon ara (Ficus Arica) sering ditanam di kebun-kebun 
anggur di Timur Tengah dan umumnya digunakan untuk melambangkan umat Israel, 
atau pemimpin-pemimpin agama. Salah satu penafsir menganggap pengurus kebun 
adalah Allah dan pokok anggur adalah Yesus (pohon kehidupan). Apapun maknanya, 
perumpamaan ini mencerminkan kesempatan terakhir Yesus kepada para ‘pendengar-
Nya’ (bandingkan Markus 4:9) untuk bertobat. “Sudah tiga tahun aku datang ...,” secara 
logika merujuk kepada masa pelayananNya. Richard Whately mengomentari bahwa 
perumpamaan ini “adalah salah satu di mana Tuhan menyajikan kepada pendengar-
Nya dua kali; sekali dalam kata-kata dan sekali dalam tindakan.”1

Yang menarik dari perumpamaan ini adalah Yesus mengajarkan bahwa ketika pohon 
ara itu ditebang, jangan mengatakan bahwa pemilik pohon ara itu adalah orang yang 
kejam, melainkan selidikilah apa sebabnya. Demikian juga dengan hidup ini, ketika 
Tuhan menghukum janganlah melihat bahwaTuhan kejam dan tidak berbelas kasih. 
Lihatlah mengapa Tuhan yang penuh kasih sampai begitu tega menghukum.

Pertanyaan Induktif: 
Mengapa pohon dan manusia selalu sejajar dipakai untuk melambangkan sebuah 
eksistensi yang menjadi berkat?  

Pertanyaan Reflektif:
Apakah tujuan Tuhan menciptakan kita? Apakah tujuan Tuhan menghadirkan kita 
pada tempat kita saat ini?

Penutup:
Berdoalah agar kita menjadi berkat bagi komunitas kita saat ini. Juga pikirkan apa 
yang bisa Anda buat untuk komunitas Anda saat ini.

Ayat Emas Hari Ini:
“Jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik, 

maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya.” 
(Mazmur 37:27)

                             

1  https://id.wikipedia.org/wiki/Perumpamaan_pohon_ara_yang_tidak_berbuah

Senin, 03 Juni 2019                                                 154
Bacaan Alkitab Setahun : Amsal 1-3
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Mazmur 92:13-16

Ada 3 pelajaran penting dari perumpamaan tentang pohon ara yang tidak 
berbuah:

1. Allah menghendaki orang percaya untuk berbuah atau produktif (ayat 6). Allah 
mau keberadaan kita menghasilkan sesuatu yang baik (efek yang positif). 
a) Martin Heidegger: banyak orang melupakan eksistensi individualitasnya; 

hidup sembarangan, tidak bergairah, tidak mau terlibat apa-apa dan tidak 
memiliki komitmen apapun untuk kehidupan. Allah tidak kejam ketika Ia 
ingin ‘menebang pohon ara yang tidak berbuah’ karena pohon itu sudah 
diberi kesempatan selama 3 tahun untuk hidup berbuah. Allah tidak kejam 
ketika menghukum manusia sebab manusia tidak memakai kesempatan 
yang Allah berikan untuk hidup berbuah.

b) Jean Paul Sartre: manusia tidak hanya ada tapi harus bisa memiliki alasan 
atas keberadaannya yang bisa dipertanggungjawabkan (reason for being). 
Orang yang hidupnya selalu berbuah akan memiliki pengaruh (didasarkan 
kualitas diri dan rasa hormat), tanpa harus memiliki kekuasaan (didasarkan 
rasa takut dan kepentingan). Jangan sampai hidup kita menjadi percuma 
dan keberadaaan kita tidak berdampak apa-apa. Apakah kita menggunakan 
harta kita untuk kepentingan diri sendiri atau untuk membawa berkat bagi 
orang lain? Apakah kita bertanya kepada Tuhan ketika kita diberkati atau 
hanya ketika kita kehilangan?

Pemazmur mengajarkan bahwa orang benar sampai masa tuanyapun terus berbuah, 
menjadi gemuk dan segar untuk terus memberitakan bahwa Tuhan itulah benar.

Pertanyaan Induktif:  
Fokus pada kata gemuk dan segar – apa artinya? Mengapa orang benar dilukiskan 
seperti pohon korma dan pohon aras Lebanon? Apa keunikan dari korma dan aras?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah selama ini hidup kita telah gemuk, segar dan terus berbuah?

Penutup:
Berdoalah untuk diri sendiri dan segenap keluarga agar bersatu menjadi berkat 
berbuah bagi sesama.

Ayat Emas Hari Ini:
“Pada masa tuapun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar.” 

(Mazmur 92:15)

Selasa, 04 Juni 2019155
Bacaan Alkitab Setahun : Amsal 4-6
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yohanes 1:14-18

Pelajaran kedua dari perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah adalah,
2. Kesabaran Tuhan jangan diremehkan (Lukas 13:7). 

Allah itu panjang sabar, Ia berbelas kasihan dan memberi pengampunan, tapi 
janganlah kita permainkan anugerah-Nya. Jika kita sudah sering ditegur dan 
diberi nasihat, tapi tetap tidak mau berubah dan bertobat, maka suatu saat kita 
bisa ‘ditebang secara tiba-tiba’, dan tidak diberi kesempatan lagi.

Lukas 13:7 terkait juga juga dengan Yohanes 1:14-18. Arti kesabaran Allah ada dua: 
1. Pertama, Allah yang sabar adalah Allah yang memberi kasih karunia demi 

kasih karunia (grace upon grace, Yohanes 1:16). Kalau Allah tidak panjang sabar 
maka sudah dari dulu tamat hidup kita. Menyadari Allah panjang sabar maka 
pemazmur berkata, “Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, 
yang dosanya ditutupi Allah. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak 
diperhitungkan Tuhan!” (Mazmur 32:1-2).

2. Kedua, Allah tidak pasif di dalam masa kesabaran itu. Allah terus memanggil dan 
mengingatkan umat-Nya untuk kembali kepada-Nya. Dalam Yehezkiel 33:11 Allah 
berkata, “Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman 
Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku 
berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. 
Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! Mengapakah kamu akan 
mati, hai kaum Israel?” Menyadari panjang sabarnya Allah seharusnya kita jangan 
meremehkannya dengan menunda-nunda pertobatan. Lakukanlah sekarang!

Pertanyaan Induktif: 
Apa arti ‘kepenuhanNya’ di Yohanes 1:16? Apakah ini berarti kegenapan-Nya atau 
kemuliaan-Nya? Tanpa kepenuhan-Nya maka anugerah kasih karunia itu menjadi 
tidak dapat menyelamatkan kita.

Pertanyaan Reflektif: 
Adakah dosa favorit yang sampai saat ini kita belum bertobat? Kapan mau bertobat?

Penutup:
Berdoalah agar kita berusaha sekuat tenaga untuk bertobat.

Ayat Emas Hari Ini:
“Karena dari kepenuhanNya kita semua telah menerima kasih karunia 

demi kasih karunia.” 
(Yohanes 1:16)

Rabu, 05 Juni 2019                                                 156
Bacaan Alkitab Setahun : Amsal 7-9
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Petrus 3:1-16

Pelajaran ketiga dari perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah adalah,
3. Allah selalu memberi kesempatan pada manusia untuk bertobat. Mungkinkah 

hari ini adalah kesempatan terakhir yang Tuhan berikan pada kita? Pertobatan 
adalah dasar dari perubahan, yaitu berhenti melakukan yang tidak produktif.

Lukas 13:8 yang berbicara tentang kesempatan demi kesempatan juga dikatakan oleh 
rasul Petrus pada 2 Petrus 3:1-16. 
1. Pertama, jangan remehkan janji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jika sampai 

saat ini Yesus belum datang bukan berarti janjiNya bohong (ayat 9).
2. Kedua, hari Tuhan akan datang seperti pencuri, tidak dapat diprediksi. Tugas 

kita hanya berjaga-jaga dan tidak pernah lelah berjaga-jaga (ayat 10).
3. Ketiga, lihatlah jika sampai saat ini Tuhan belum juga datang itu artinya Tuhan 

sabar dan terus berikan kesempatan untuk kita beroleh selamat.

Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita. Jika kita mau bertobat maka selalu 
ada jalan. Tuhan memberi kesempatan dalam kehidupan kita. Tuhan menyelamatkan 
kita karena Dia mengasihi kita. Ia tidak mau kita hidup terus menerus dalam dosa 
dan terus berpusat pada diri sendiri. Sebaliknya, Ia ingin kita menikmati hidup yang 
berkemenangan. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. 

Pertanyaan Induktif: 
Dua kata menarik pada 2 Petrus 3:15, kesabaran dan kesempatan. Dalam panjangnya 
sabar terdapat banyak kesempatan. Yang kita harus perhatikan bukan sampai kapan 
dan ujungnya dimana tetapi kesempatan yang dapat dilihat sebagai pesan Tuhan untuk 
kita. Pertanyaannya, bagaimana kita membaca pesan Tuhan di perjalanan hidup kita?

Pertanyaan Reflektif: 
Hidup kita sekarang ini adalah kesempatan terakhir yang Tuhan berikan. Sudahkah 
kita memakainya dengan sebaik-baiknya?

Penutup:
Berdoalah memohon hikmat agar kita dapat memakai kehidupan ini dengan baik.

Ayat Emas Hari Ini:
“Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, 

seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat 
yang dikaruniakan kepadanya.” 

(2 Petrus 3:15)

Kamis, 06 Juni 2019157
Bacaan Alkitab Setahun : Amsal 10-12
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Pengkotbah 5:1-6; Ulangan 23:21

Pengajaran dari pengkotbah adalah pertama jangan buru-buru berjanji atau 
berkata ini itu tanpa dipikirkan baik-baik. Kita dinilai dari perkataan dan apakah 

kita menepati perkataan dan janji-janji. Kedua, jika berjanji kepada Tuhan harus 
ditepati. Nazar yang tidak ditepati itu sama saja dengan membohongi Tuhan. Ketiga, 
jangan selalu berkata manusia lemah dan penuh kelemahan jadi wajar bersalah dan 
ingkar janji. Logikanya jika manusia penuh kelemahan maka harus berhati-hati dan 
bukannya berdalih atas nama kelemahan (ayat 5-6) 

Penyakit manusia yang sering kambuh adalah menunda-nunda sesuatu. Aktivitas 
dan rutinitas sehari-hari ternyata sudah membunuh perhatian dan momen-momen 
penting yang harus dinikmati bersama orang-orang yang kita kasihi; orang tua, 
suami, isteri, anak-anak, dan saudara-saudara kita. Demi mengejar karier, uang dan 
jabatan bahkan pelayanan banyak orang melupakan janji janji atau nazarnya. Berapa 
banyak janji kita kepada keluarga yang karena seringnya ditunda sampai kita lupa 
sudah janji apa.

Hari ini, kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup semua hanyalah kasih 
karunia Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menunggu sampai besok untuk menepati 
nazar atau janji kita kepada siapapun yang kepadanya kita pernah berjanji. Jangan 
tunggu mereka mati kita baru menyadarinya. Jangan tunggu sampai besok, karena 
kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok. Jika kita masih hidup pada 
hari ini berarti ini kesempatan kedua buat kita. Ambil kesempatan kedua yang Tuhan 
anugerahkan buat kita hari ini.

Pertanyaan Induktif:  
Mimpi diulang dua kali pada ayat 2 dan 6. Mengapa orang yang sering menunda atau 
ingkar janji disamakan dengan orang-orang yang suka bermimpi? Apa hubungan 
antara mimpi dan nazar?

Pertanyaan Reflektif:
Aakah janji atau nazar kita yang belum kita tepati sampai saat ini?

Penutup:
Berdoa agar kita segera membayar nazar kita dan memenuhi janji kita.

Ayat Emas Hari Ini:
“Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, 

karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu.” 
(Pengkotbah 5:3)

Jumat, 07 Juni 2019                                                 158
Bacaan Alkitab Setahun : Amsal 13-15
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Efesus 5:1-21

Rasul Paulus berkata: “Bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari 
antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu... (ayat 14) Ini adalah 

satu perintah agar setiap orang percaya tidak malas dan tidak membiarkan dirinya 
dikuasai oleh keadaan dan jaman. Anak-anak Tuhan harus hidup menerangi jaman 
dan mempergunakan setiap waktu dengan produktif (ayat 16)

Jaman sekarang banyak orang berpendapat bahwa orang yang sibuk adalah orang yang 
produktif. Ini tidak benar. Sibuk dan produktif adalah dua hal yang berbeda. Banyak 
orang sibuk tetapi tidak produktif dan sebaliknya. Kalau demikian apa bedanya?
1. Orang sibuk prioritasnya banyak, orang produktif hanya sedikit tapi penting. 

Perbedaan antara orang produktif dan orang sibuk terletak pada prioritas
2. Orang produktif tahu dan tidak segan untuk bilang NO dan YES, sedangkan 

orang sibuk terus berkata YES.
3. Orang sibuk sering tidak bisa membedakan hal-hal penting dan genting. Sering 

mengalami kebingunan prioritas.
4. Menonjolkan kesibukan vs menonjolkan hasil kerja – sibuk dengan 

membicarakan tentang apa yang sudah dan sedang dilakukan adalah ciri-ciri 
orang sibuk. Orang produktif cenderung berbicara tentang hasil dan pencapaian 
yang telah diraih. Karena itu, orang produktif cenderung mempunyai 
pengalaman dengan pencapaian yang baik dibandingkan dengan orang sibuk 
yang memiliki banyak aktivitas.

5. Orang sibuk menyelesaikan sesuatu dengan setengah-setengah tetapi orang 
produktif menyelesaikan hingga tuntas

Pertanyaan Induktif:
Produktif berasal dari kata bahasa Inggris ‘product’ yang berarti hasil atau 
menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Ayat 17, apa usaha kita untuk 
mengerti kehendak Allah khususnya dalam hal produktivitas hidup rohani kita?

Pertanyaan Reflektif:
Selama umur kita saat ini, apa produk hidup iman kita yang sudah kita hasilkan?

Penutup:
Berdoalah agar kita selalu disadarkan untuk hidup produktif bukan hidup sibuk.

Ayat Emas Hari Ini:
“Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah 

supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.” 
(Efesus 5:17)

Sabtu, 08 Juni 2019159
Bacaan Alkitab Setahun : Amsal 16-18
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DAY

PERSIAPAN KEBAKTIAN 
                          
	Jadwal Kebaktian Umum di GPBB: 

o KU 1: Jam 09.00-10.30
o KU 2: Jam 11.00-12.30

	Berdoalah persiapkan hati agar Kebaktian Umum hari ini menjadi 
berkat untuk pertumbuhan iman. 

“Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu 
sekalian! Amin.”

Roma 15:33

Minggu, 09 Juni 2019                                                 160
Bacaan Alkitab Setahun : Amsal 19-21
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Tema Kotbah     : 

“PERUMPAMAAN TENTANG DUA ORANG ANAK”

Tanggal Kotbah  :  Minggu, 10 Juni 2018
Pengkotbah  :  Pdt. Abraham Ruben Persang
Bacalah terlebih dahulu :  Matius 21:28-32

Perumpamaan tentang dua orang anak merupakan bagian utuh dari 
pengajaran Tuhan Yesus tentang inti hidup beriman (percakapan dan 

pengajaran tentang hal ini sudah terjadi dari pasal 19). Melalui perumpamaan 
tersebut diungkapkan bahwa sikap dan tindakan dari dua anak, menunjukkan 
tiga hal, yaitu: keaslian (authenticity), kesadaran (awareness), dan 
kedewasaan (maturity). Keaslian sikap dan tindakan akan melahirkan 
kesadaran; dan kesadaran itu tumbuh karena adanya kepekaan dari relasi anak 
dengan orangtua. Lalu kesadaran yang benar menjadi bermakna ketika diikuti 
dengan kedewasaan sikap dan tindakan.

Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengkritisi pola dan kebiasaan 
hidup beragama (beriman) yang dipraktekkan oleh sebagian umat dan kalangan 
imam pada saat itu. Hidup beriman (living faithfully) bicara soal:

1. Orisinalitas (authenticity)
Hidup beriman itu harus asli di hadapan Tuhan, pada prakteknya masih 
ada gereja dan orang Kristen yang sibuk dengan berbagai simbol, asesoris 
bahkan kosmetik rohani tapi pesan yang sesungguhnya memberitakan 
Kristus dan hidup dalam Kristus tidak sampai. 

2. Spiritualitas (spirituality)
Seringkali ibadah dijalankan tapi spiritualitas nya tidak ada, kehilangan 
jiwanya. Kita banyak mengungkapkan doa yang luar biasa tapi hanya 
sebatas kalimat dan formulasi ritual dan seringkali mengabaikan atau 
bahkan tidak menunjukkan jiwa yang berbicara kepada Tuhan. 

3. Kualitas (quality)
Hidup beriman berbicara tentang kualitas hidup. Tuhan memberikan 
hidup, tapi banyak dari kita yang hidup pesimis, tidak berbuat apa-apa, dan 
tidak menjadi berkat. 

PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEDUA PULUH EMPAT JUNI 2019
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Perumpamaan tentang dua anak ini bicara tentang hidup beriman, yang asli di 
hadapan Tuhan, punya jiwa spiritualitas yang baik, dan kemudian menghasilkan 
kualitas hidup yang baik. Dengan tiga hal tersebut, maka hendaknya kita dapat 
melanjutkan hidup beriman, beribadah dan bersaksi dengan:
•	 Tulus dan bukan (mengejar) status. 
•	 Komitmen dan bukan (membuat) statement.
•	 Integritas dan bukan (sibuk dengan) identitas.  

Ada ketulusan, ada komitmen, ada integritas, itu refleksi kita sebagai jemaat, 
sebagai pelayan Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita diutus ke dalam dunia, 
dibaruiNya, menjadi alatNya dan menjadi berkatNya.  ST P
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Matius 21:28-32

Perumpamaan tentang dua orang anak merupakan bagian utuh dari pengajaran 
Tuhan Yesus tentang inti hidup beriman. Athanasius of Alexandria (296-373) 

dan Arius (256-336) menafsirkan perumpamaan-perumpamaan dengan sangat 
alegoris, dimana dua orang anak ini ditafsir sebagai bangsa non Yahudi dan Yahudi. 
Namun, sejak jaman reformasi, Martin Luther dan John Calvin lebih menafsirkan 
perumpamaan dari konteksnya. Pada perumpamaan ini, Tuhan Yesus memakai kata 
anak untuk membandingkan dua kelompok orang berdosa bangsa Israel dimana 
keduanya sungguh dikasihi dan diberikan begitu banyak kesempatan untuk bertobat. 
Sikap dan tindakan dari dua orang anak pada perumpamaan ini menunjukkan tiga 
hal, yaitu: keaslian (authenticity), kesadaran (awareness), dan kedewasaan (maturity). 
Keaslian sikap dan tindakan akan melahirkan kesadaran; kesadaran tumbuh karena 
adanya kepekaan dari relasi anak dengan orangtua. Kesadaran yang benar menjadi 
bermakna ketika diikuti dengan kedewasaan sikap dan tindakan. Hidup beriman 
(living faithfully) bicara soal:
1. Orisinalitas (authenticity): Hidup beriman itu harus asli di hadapan Tuhan, pada 

prakteknya masih ada gereja dan orang Kristen yang sibuk dengan berbagai 
simbol, asesoris bahkan kosmetik rohani tapi pesan yang sesungguhnya 
memberitakan Kristus dan hidup dalam Kristus tidak sampai. 

Anak pertama berkata dengan wajah manis dan penurut: “Baik, bapa. Tetapi ia tidak 
pergi.” Tetapi anak yang kedua dengan wajah jengkel dan marah berkata: “Aku tidak 
mau.” Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi juga. Cerminan orisinalitas rohani, 
yang penting ujungnya bertobat.

Pertanyaan Induktif: 
Renungkan lebih dalam mengapa orisinalitas menjadi begitu penting sebagai dasar 
pertumbuhan iman yang asli dan benar bagi setiap orang Kristen?

Pertanyaan Reflektif:
Coba renungkan diri sendiri apakah saya tipe anak sulung atau anak bungsu? 
Kerohanian saya sekarang ini palsu atau asli?

Penutup:
Bertekad untuk menjadikan kerohanian pribadi sebagai kerohanian yang otentik dan 
asli bukan dibuat-buat dalam kerangka kemunafikan.

Ayat Emas Hari Ini:
“Roh manusia adalah pelita TUHAN yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya.” 

(Amsal 20:27)

Senin, 10 Juni 2019                                                 161
Bacaan Alkitab Setahun : Amsal 22-24
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yesaya 29:9-16

Melalui perumpamaan tentang dua orang anak, Tuhan Yesus mengkritisi pola 
hidup beragama (beriman) yang dipraktekkan oleh sebagian umat dan kalangan 

imam pada saat itu. Hidup beriman (living faithfully) bicara soal:
2. Spiritualitas (spirituality): Seringkali ibadah dijalankan tapi spiritualitasnya 

tidak ada, kehilangan jiwanya. Kita banyak mengungkapkan doa yang luar biasa 
tapi hanya sebatas kalimat dan formulasi ritual dan seringkali mengabaikan atau 
bahkan tidak menunjukkan jiwa yang berbicara kepada Tuhan.

Spiritualitas berasal dari kata ‘spirit’ yang berarti jiwa. Spiritualitas adalah pengalaman 
manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan dan moralitas. 
Spiritualitas adalah sebuah pencarian personal untuk menjadi berarti, transenden, 
menyadari keseluruhan jiwa, mencari tujuan, dan memahami kerohanian sebagai 
yang menghidupkan esensi hidup. Ibadah bisa terjadi hanya menjalankan dalam 
rangka menuntaskan ritual tetapi mungkin karena sudah hafal dan rutin maka ibadah 
kehilangan maknanya, tujuannya, dan tidak berdampak bagi pembentukan iman 
dan moralitas. Kita merasa berdosa ketika tidak menjalankan ibadah berdasarkan 
rumusan dan kaidah-kaidah ibadah. Tetapi, kita merasa oke-oke saja ketika kita tidak 
menjalankan pesan iman, makna, tujuan dan moralitas ibadah. Kita hanya berkata 
ringan, “Dunia modern sulit untuk menerapkan iman Kristen.”  Coba teliti Yesaya 
29:9-16 (khususnya ayat 13) bukankah ini yang dimaksud living faithfully without 
spirituality. Ibadah Israel hanya perintah manusia yang dihafalkan. Jangan-jangan 
kebaktian-kebaktian kita setiap minggu cuma perintah manusia yang dihafalkan.  

Pertanyaan Induktif: 
Apa faktor penyebab terbesar sehingga ibadah Kristen sering kehilangan 
spiritualitasnya dan lebih celaka lagi kehilangan itu tidak disadari.

Pertanyaan Reflektif:
Rindukah kita mengalami ibadah dengan sentuhan spiritualitas? Rindukah setiap 
ibadah kita mengalami pembaruan dan penyegaran spiritualitas? 

Penutup: 
Berdoalah lebih sungguh agar kita terus mengalami proses perubahan menjadi 
semakin spiritual sebagai orang Kristen.

Ayat Emas Hari Ini:
 “Dan Tuhan telah berfirman: “Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya 

dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaKu dan 
ibadahnya kepadaKu hanyalah perintah manusia yang dihafalkan.” 

(Yesaya 29:13)

Selasa, 11 Juni 2019162
Bacaan Alkitab Setahun : 1  Raja 5-6, 2 Taw 2-3
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Efesus 4:1-16

Hidup beriman (living faithfully) juga bicara soal:
3. Kualitas (quality): Hidup beriman berbicara tentang kualitas hidup. Tuhan 

memberikan hidup, tapi banyak dari kita yang hidup pesimis, tidak berbuat apa-
apa, dan tidak menjadi berkat. 

Kualitas hidup di sini adalah dampak dari kerohanian yang otentik dan orisinil 
dan spiritualitas yang berbobot. Kualitas hidup ini sering dikenal dengan sebutan 
kualitas sumber daya manusia (SDM). Orang Kristen harus memiliki kerohanian yang 
berkualitas akan menjadi SDM yang berkualitas. Ciri hidup yang berkualitas rohani:
1. Hidup sesuai dengan statusnya sebagai murid Tuhan atau anak Tuhan.

Ayat 1: “…supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan 
dengan panggilan itu”.

2. Memiliki kerendahan hati bukan kesombongan, kasar dan tidak sabar (ayat 2).
3. Menjaga kesatuan dan persatuan. Tidak memiliki roh pemecah belah (ayat 3-6).
4. Memiliki kerinduan untuk melayani membangun tubuh Kristus (ayat 7-12).
5. Memiliki kedewasaan iman, pengetahuan tentang Kristus yang mumpuni (ayat 

13).
6. Memiliki jiwa kesetiaan dan tidak mudah dibingungkan oleh berbagai ajaran dan 

tafsiran (ayat 14).
7. Teguh kokoh memegang kebenaran Kristus (ayat 15-16).
Ketujuh ciri SDM Kristen ini diawali dengan kesadaran jatidiri sebagai murid Kristus.

Pertanyaan Induktif: 
Ayat 15: “Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran didalam kasih kita 
bertumbuh….” Dengan teguh memegang kebenaran tetapi dengan kasih bertumbuh. 
Apa arti “memegang teguh tetapi dengan kasih?” Apa pesan yang mau disampaikan 
oleh rasul Paulus?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah hidup kita sudah memiliki ketujuh ciri SDM Kristen berkualitas?

Penutup:  
Berdoalah agar kita menjadi orang Kristen yang membawa berkat dan menjadi contoh 
SDM Kristen yang berkualitas.

Ayat Emas Hari Ini:
 “Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak 

Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus…..di 
dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala.” 

(Efesus 4:13, 15)

Rabu, 12 Juni 2019                                                 163
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Raja 7; 2 Taw 4
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Ulangan 30:11-20

Dampak dari kehidupan dengan kualitas rohani yang baik adalah kita dapat 
menjadi manusia yang: 

•	 Tulus dan bukan (mengejar) status. 
•	 Komitmen dan bukan (membuat) statement.
•	 Integritas dan bukan (sibuk dengan) identitas.  

Integritas adalah kuncinya. Pada integritas muncul komitmen dan ketulusan. 
Orang berintegritas tidak akan koar-koar buat statement. Statement nya dibuat dari 
pengalaman hidup pribadinya bukan dari pengalaman hidup orang lain. Mungkin 
dalam hati kita berkata: “Ah… tulus, komitmen dan integritas sudah bosan 
dengarnya, tetapi tahu nggak susahnya kayak apa melaksanakannya.” Wajar saja 
muncul pertanyaan: Integritas itu realitas atau ilusi?

Jika kenyataannya demikian sesungguhnya siapa yang salah? Konsep integritas atau 
manusia yang tidak berintegritas. Jika orang Kristen tidak bisa melakukan firman 
Tuhan maka siapa yang salah: Firman Tuhannya atau manusia Kristennya? Jika kita 
mengacu pada Ulangan 30:11-14, artinya apa? Artinya bahwa konsep integritas adalah 
sesuatu yang mungkin untuk dilakukan oleh setiap manusia. Jika manusia gagal 
berintegritas maka yang salah bukan firmannya, konsepnya, teorinya atau ajarannya.
Integritas akan memperlihatkan kemanusiaan kita yang sebenarnya. Integritas 
adalah lifestyle (gaya hidup) karakter yang tinggal di dalam diri seseorang yang 
mengaku dan taat pada Tuhan.

Pertanyaan Induktif: 
Ribuan jenis pilihan tetapi dasarnya cuma dua yaitu benar atau salah. Memilih kehidupan 
dan kebenaran atau kematian dan kecelakaan (ayat 15). Apa arti kematian di sini? Mati 
fisik atau mati rohani? Apa dampaknya bagi kita ketika kita mati secara rohani?

Pertanyaan Reflektif:
Mana yang kita pilih kehidupan atau kematian? 

Penutup:
Berdoalah untuk kerohanian kita agar kita mampu memilih yang benar dan membawa 
kepada kehidupan bukan kematian. 

Ayat Emas Hari Ini:
“Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan,

 kematian dan kecelakaan.” 
(Ulangan 30:15)

Kamis, 13 Juni 2019164
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Raja 8; 2 Taw 5
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Lukas 21:34-38

Banyak yang tahu bahwa orang Kristen harus melayani, jadi berkat buat banyak 
orang, namun penyakitnya adalah suka menunda. Nanti saja melayani Tuhan jika 

sudah tua. Nanti saja memberi persembahan kalau tabungan sudah banyak. Catat ini, 
anda tidak akan pernah melayani atau memberi jika memiliki mental seperti ini. Billy 
Graham mengisahkan dalam bukunya “Just the way I am” – pada suatu acara sarapan, 
presiden Kennedy memintanya untuk ke Gedung Putih untuk membahas sesuatu. 
Namun karena hari itu agak kurang enak badan maka ia menolak dengan halus 
dan mengatakan bahwa masih ada lain hari untuk bertemu. Tanpa disangka itulah 
terakhir ia bertemu Kennedy karena setelah itu sang presiden tewas ditembak.

Banyak orang Kristen berkata: Nanti, jika sudah sembuh saya akan melayani Tuhan. 
Saya akan menyerahkan salah satu anak saya untuk melayani Tuhan (ternyata anak 
yang mau dipersembahkan itu mengalami keterbelakangan mental). Tentu saja bukan 
tidak boleh melayani dengan kondisi apapun. Namun, harusnya melayani Tuhan 
sekarang bukan nanti dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkan 
masa muda kita untuk melayani Tuhan. Bekerjalah dan jadilah berkat di kebun 
anggur kita masing-masing: di keluarga, sekolah, atau tempat kerja kita. Jika hati 
kita masih penuh dengan pesta pora, kemabukan, kesenangan dan kepentingan-
kepentingan duniawi maka perkara-perkara rohani pasti menjadi prioritas terakhir 
yang ditunda-tunda. Kunci diberkati Tuhan adalah sekaranglah waktunya.

Pertanyaan Induktif: 
Kata ‘jagalah’ pada ayat 34 berasal dari kata Yunani prosecho, yang bisa diterjemahkan 
dengan ‘waspada’. Kita harus berjaga-jaga dengan sikap waspada, melihat dan 
mengantisipasi dunia sekitar sehingga kita mampu menahan serangan. Bagaimana 
cara berjaga yang terbaik sehingga kita terhindar dari serangan?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita selalu waspada sehingga kerohanian kita selalu terjaga dari kejatuhan?

Penutup:
Berdoa agar kita dimampukan menghadapi berbagai serangan dari si jahat.

Ayat Emas Hari Ini:
“Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta 

kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan 
dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.”

 (Lukas 21:34)

Jumat, 14 Juni 2019                                                 165
Bacaan Alkitab Setahun : 2 Taw 6-7; Amsal 136
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yesaya 50:4-11

Nabi Yesaya pernah menulis tentang jenis pelayanan yang disukai Allah, yakni 
perbuatan-perbuatan yang menguatkan hati orang-orang di sekitar kita. Satu 

perbuatan kecil yang bisa dilakukan oleh setiap orang tetapi kita melakukannya 
dengan hati yang besar. 

Teks STP hari ini mengajarkan bahwa pertama kita bisa melayani dengan perkataan 
kita (ayat 4). Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita harus memberkati, 
memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Kedua, kita jangan 
membalas kejahatan dengan kejahatan (ayat 6), perbuatlah semua itu dengan 
ketulusan tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Orang seperti ini walau tinggal di 
kegelapan cahaya maka cahaya iman dan pribadinya akan bersinar. 

Allah lebih menghargai pelayanan yang mementingkan kebutuhan orang lain 
daripada ritual agamawi yang tanpa makna. Allah bahkan memberikan berkat dua 
arah lewat pelayanan tanpa pamrih yang dilakukan anak-anak-Nya. Pertama, Allah 
memakai kerelaan kita dalam melayani untuk membantu kaum yang tertindas 
dan membutuhkan pertolongan (Yesaya 58:7-10). Lalu Allah menghargai mereka 
yang terlibat dalam pelayanan itu dengan membangun atau meneguhkan kembali 
reputasi mereka sebagai kekuatan yang memberikan dampak positif dalam 
Kerajaan-Nya (ayat 11-12). 

Pertanyaan Induktif: 
Ada 11 pesan dalam perikop ini yang terdapat pada setiap ayat. Cobalah ungkapkan 
mulai ayat 1 dan coba aplikasikan pada kehidupan kita masing-masing.

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita sedang kecewa karena pelayanan? Jangan jangan kekecewaan kita karena 
pelayanan kita ada pamrihnya.

Penutup:
Berdoa secara pribadi agar Tuhan murnikah pelayanan kita.

Ayat Emas Hari Ini:
Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kauinginkan sendiri dan 

memuaskan hati orang yang tertindas maka terangmu akan terbit dalam gelap.” 
(Yesaya 58:10)

Sabtu, 15 Juni 2019166
Bacaan Alkitab Setahun : Amsal 134, 146-150
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DAYMinggu, 16 Juni 2019                                                 167
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Raja 9; 2 Taw 8

PERSIAPAN KEBAKTIAN 
                          
	Jadwal Kebaktian Umum di GPBB: 

o KU 1: Jam 09.00-10.30
o KU 2: Jam 11.00-12.30

	Berdoalah persiapkan hati agar Kebaktian Umum hari ini menjadi 
berkat untuk pertumbuhan iman. 

“Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan 
dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul 

untuk memecahkan roti dan berdoa.”

Kisah Para Rasul 2:42



Catatan Pribadi
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Tema Kotbah                       :  

“PERUMPAMAAN TENTANG 
LALANG DI ANTARA GANDUM” 

Tanggal Kotbah                   :  Minggu, 17 Juni 2018
Pengkotbah                          :  Pr. Yudi Jatmiko
Bacalah terlebih dahulu      :  Matius 13:24-30

Perumpamaan ini sering kita dengar dan mempunyai tafsiran yang berbeda-beda. 
Matius 13 adalah puncak pertentangan antara Yesus dengan tokoh-tokoh agama di 
zaman itu. Injil Matius sendiri sebenarnya mempunyai inti tentang Kerajaan Sorga.  
Mulai dari pengenalan tentang Yesus, pengajaranNya, sampai pada penolakan para 
pemuka agama. Pasal 13 ini sebenarnya adalah sebuah teguran keras bagi semua yang 
telah mendengar tentang Kerajaan Sorga.

Ada empat tokoh dalam perumpamaan ini: penabur, musuh, hamba, dan penuai. 
Dan ada tujuh hal yang Yesus jelaskan langsung tentang maknanya. Penabur adalah 
Anak Manusia, ladang adalah dunia, benih yang baik adalah anak Kerajaan Sorga, 
lalang adalah anak si jahat, musuh adalah iblis, waktu menuai adalah akhir zaman, 
dan penuai adalah para malaikat. Meskipun bagi kita sudah jelas bahwa sang penabur 
di kisah ini adalah Tuhan sendiri, dalam konteks Yahudi zaman itu, ‘Anak Manusia’ 
bermakna seseorang yang khusus seperti Mesias yang mereka harapkan karena ‘Anak 
Manusia’  ada tertulis dalam kitab Daniel pasal 7. 

Tiga hal yang bisa kita aplikasikan dari perumpamaan ini:
1. Kita didorong oleh Tuhan untuk tetap turut dan hidup dalam kebenaran Tuhan.  

Kita harus tumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan.

2. Kita diajak bersabar dan tidak menghakimi.  Janganlah kita mengkotak-
kotakkan atau mengkategorikan orang sebagai ‘gandum’ atau’ lalang’ karena 
Tuhan sendiri tidak langsung menghakimi dalam perumpamaan ini.  

3. Kita juga harus bertekun seperti bulir gandum yang bisa memberi manfaat 
kepada banyak orang.  Tidak seperti lalang yang hanya mengambil kesuburan 
dari tanah tanpa memberi manfaat.  ST P

PENGANTAR  SAAT TEDUH PRIBADI (STP)  
MINGGU KEDUA PULUH LIMA JUNI 2019
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Matius 13:24-30

Perumpamaan ini mengungkapkan fakta bahwa orang yang hidup benar akan tetap 
bergumul dengan kejahatan yang terjadi di sekitar hidupnya.  Bagaimana kita 

harus bersikap menghadapi orang-orang yang dengan tega dan tanpa rasa bersalah 
mengabaikan bahkan mencoba melawan kebenaran? 

King James Version (KJV) menerjemahkan lalang. Dan terjemahan ini  lebih tepat 
daripada versi modern lainnya yang menerjemahkannya sebagai gulma (sejenis 
rumput liar yang mengganggu, terdapat di Palestina dan Siria, biasanya ada di 
tengah-tengah tuaian jelai dan gandum). Lalang dan gandum tumbuh dengan akar 
yang saling melilit, sehingga kalau mencabut yang satu, yang lain akan ikut tercabut. 
Kehadiran lalang jelas mengganggu keberadaan gandum. Produktivitas gandum 
menjadi terganggu.  Demikianlah gambaran nyata dari kehidupan kita.

Sering kita hidup dengan asumsi bahwa jika kita berbuat baik, bekerja keras maka 
segala sesuatu akan menjadi seperti yang diinginkan.  Kehidupan ekonomi lebih baik, 
keluarga lebih harmonis, kerohanian lebih baik.  Namun sayang faktanya tidak selalu 
demikian.  Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 
“Tuan, bukankah benih baik, yang tuan taburkan di ladang tuan?  Dari manakah 
lalang itu?” (ayat 27).  Mereka terkejut ketika menemukan lalang.  Lalang telah 
menghancurkan ilusi mereka, dan mereka berpikir hal ini seharusnya tidak terjadi.  
Jika demikian, dari manakah lalang ini berasal?

Pertanyaan Induktif:
Dari manakah asalnya lalang itu? Padahal lalang tidak ditanam, tetapi mengapa bisa 
muncul dan sering melilit gandum?  Ketika lalang ada di antara gandum, manakah 
yang lebih sering menang dan melilit yang lainnya? 

Pertanyaan Reflektif:
Sebagai orang percaya Kristus, kita digambarkan sebagai gandum tetapi sering sifat 
kita seperti lalang. Apakah kita lalang? Atau gandum? Mari koreksi diri. 

Penutup:
Berdoa agar hidup kita tidak menjadi lalang. 

Ayat Emas Hari Ini:
“Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!” 

(Roma 12:21)

Senin, 17 Juni 2019168
Bacaan Alkitab Setahun : Amsal 25-26
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:   Kolose 2:6-15

Perikop hari ini bicara tentang kita harus berakar di dalam Kristus (membangun 
dasar iman yang kokoh), dibangun di atas Dia (menampakkan karakter Kristus), 

bertambah teguh dalam iman (terus belajar kokoh), dan hidup penuh syukur. Jika 
kita paralelkan bagian ini dengan Matius 13:24-30, maka kita akan menemukan 
keindahannya.

Perumpamaan ini berbicara tentang lalang tertentu yang disebut Zizania yang dikenal 
sebagai gandum palsu. Tumbuh bersama-sama dengan gandum, berpenampilan 
seperti gandum dan akarnya saling terkait dengan akar gandum. Perbedaan antara 
keduanya tidak mudah terlihat dari awal. Di saat para hamba berpikir bahwa mereka 
harus melakukan sesuatu, tuannya malah berkata, “Biarkanlah keduanya tumbuh 
bersama sampai waktu menuai.” Tentunya menurut kita ini tidak masuk akal. 
Lalang yang buruk dan gandum yang baik. Hanya Yesus sebagai penabur yang bisa 
membedakan lalang dan gandum dan akan memisahkan keduanya pada waktuNya. 

Melalui jawaban Yesus, Ia ingin memberikan pesan penting bahwa kita bukan orang 
yang tepat untuk membuat penilaian dan memusnahkan. Manusia hanya menilai 
terbatas pada apa yang nampak, hanya Allah yang bisa melihat jauh ke dalam hati. 
Keterbatasan manusia melihat hati seseorang membuat dia tidak pantas untuk 
menilai orang lain. Kita bukan orang yang tepat untuk mencabut mereka karena kita 
bisa saja salah lihat. Hanya Yesus yang dapat membedakan dengan jelas.

Pertanyaan Induktif: 
Tidak semua di ladang gandum (gereja) adalah gandum (orang Kristen). Ada juga 
lalang (orang Kristen pura-pura). Bagaimana membedakan antara gandum dan 
lalang?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita berakar kuat di dalam Kristus sehingga tidak bertendensi menjadi lalang?

Penutup:
Berdoa memohon Tuhan memberikan kepekaan kepada kita untuk tidak menjadi 
lalang.

Ayat Emas Hari Ini:
“Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan 

palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus.”
 (Kolose 2:8)

Selasa, 18 Juni 2019                                                 169
Bacaan Alkitab Setahun : Amsal 27-29
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Matius 7:1-5

Yesus mengecam kebiasaan mencela kesalahan orang lain sementara mengabaikan 
kesalahan diri sendiri. Orang percaya harus pertama-tama tunduk kepada 

standar kebenaran Allah sebelum berusaha untuk meneliti dan mempengaruhi 
perilaku orang Kristen lain (Matius 7:3-5). Menghakimi dengan cara yang tidak adil 
juga mencakup hal mengecam orang yang berbuat salah tanpa ingin melihat orang itu 
kembali kepada Allah dan jalanNya (Lukas 6:36-37).  

Pada bagian ini Tuhan tidak menyangkal perlunya menggunakan persepsi atau 
pertimbangan nilai apabila ada dosa dalam diri orang lain. Di ayat lain kita juga 
diperintahkan untuk mengenali dan menemukan pekerja palsu di dalam gereja (Matius 
7:15) serta menilai watak para saudara seiman (Matius 7:6). Namun ayat ini tidak boleh 
dipakai sebagai alasan untuk bersikap lalai dalam menjalankan disiplin di gereja. 

Ada tiga hal yang bisa kita aplikasikan agar tidak menjadi munafik:
1. Kita didorong oleh Tuhan untuk tetap turut dan hidup dalam kebenaran Tuhan.  

Kita harus tumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan.
2. Kita diajak bersabar dan tidak menghakimi. Janganlah kita mengkotak-

kotakkan atau mengkategorikan orang sebagai ‘gandum’ atau ‘lalang’ karena 
Tuhan sendiri tidak langsung menghakimi dalam perumpamaan ini.  

3. Kita juga harus bertekun seperti bulir gandum yang bisa memberi manfaat 
kepada banyak orang.

Pertanyaan Induktif: 
Selumbar (Yunani: karfos). Kata ini bisa diartikan sebagai serpihan jerami kecil atau 
sehelai rambut atau bulu, yang terbang dan masuk ke dalam mata. Secara kiasan kata 
itu dipakai Yesus untuk mengartikan kesalahan yang kecil. Lawannya adalah balok, 
kiasan untuk kesalahan besar yang mencolok. Pertanyaannya: Apakah kita boleh 
menghakimi orang lain asalkan balok di mata kita sudah kita keluarkan dulu?

Pertanyaan Reflektif: 
Siapa orang terakhir yang Anda marahi dan hakimi? Mengapa? Sudahkah kita 
memaafkan dan meminta maaf?

Penutup:
Berdoalah memohon agar kita berani memaafkan dan meminta maaf.

Ayat Emas Hari ini:
“Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi.” 

(Matius 7:1)

Rabu, 19 Juni 2019170
Bacaan Alkitab Setahun : Pengkhotbah 1-6



78   •  Saat Teduh Pribadi  •

DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Lukas 21:34-38

Ada beberapa jenis orang Kristen:
1. Orang Kristen yang selalu bicara Firman Tuhan. Apa saja selalu dikaitkan 

dengan Firman Tuhan. Kemanapun dan dimanapun selalu bicara Firman Tuhan.  
Pengetahuannya tentang Firman Tuhan begitu kuat dan banyak (ayat 21).

2. Orang Kristen yang sibuk melayani Tuhan dengan cara sendiri dan bukan dengan 
cara Tuhan. Mereka bernubuat padahal Tuhan tidak suruh mereka bernubuat. Yer-
emia 23:21 berkata, “Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat; Aku 
tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat.” Mereka membangun 
kebenaran sendiri (Roma 10:1-3), yang nampak luarnya rohani padahal seperti 
kuburan yang luarnya indah tetapi dalamnya busuk (Matius 23:27).

3. Orang percaya sejati yang ditandai dengan terus belajar melakukan kehendak 
Bapa. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain melakukan kehendak 
Bapa.  Hal inilah yang menjadi ukuran Yesus mengenal kita atau tidak. 

Dalam Matius 7:21-23 Yesus mengatakan bahwa hanya orang yang melakukan 
kehendak Bapa yang diperkenan masuk ke dalam kemuliaan Bapa. Dengan 
pernyataan ini, kita belajar bahwa keselamatan tidak berhenti sampai kita percaya 
kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Orang-orang yang ditolak Tuhan 
bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka tidak 
melakukan kehendak Bapa. Setelah percaya kepada Yesus kita harus dimuridkan dan 
didewasakan agar bertumbuh menjadi seorang yang melakukan kehendak Bapa.

Pertanyaan Induktif:  
Pada ayat 16 dapat kita ketahui bahwa menilai seseorang bukan dari pelayanannya 
tetapi dari buah pelayanannya.  Adakah karakter Kristus pada setiap pelayan Tuhan?  
Adakah kehidupan penuh buah Roh Kudus memenuhi kehidupannya?  Mengapa 
aktivitas pelayanan tidak bisa menjadi standar penilaian kerohanian seseorang?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita hanya sibuk melayani Tuhan tetapi tidak memiliki karakter Tuhan?

Penutup:
Doakan kerohanian kita agar kita dapat menjadi pelaksana kehendak Tuhan.

Ayat Emas Hari Ini:
“Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka.  Dapatkah orang memetik 

buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?” 
(Matius 7:16)

Kamis, 20 Juni 2019                                                 171
Bacaan Alkitab Setahun : Pengkhotbah 7-12
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  2 Korintus 4:1-15

Perikop STP kita hari ini dibagi dalam tiga topik:
1. Pelayanan bukan kesempatan untuk mengambil keuntungan untuk memperkaya 

diri (ayat 1-6). Janganlah Firman Tuhan dimanipulasi sedemikian rupa untuk 
kepentingan memperkaya diri dengan alasan apa pun. Firman Tuhan adalah 
untuk menyatakan kebenaran dan untuk membawa orang dari kegelapan kepada 
terang.  Kebenaran harus membuat kita semakin jujur dan hidup benar. Berpen-
getahuan Firman Tuhan yang benar seperti apa kata Tuhan dan bukan seperti 
apa kata pendeta atau pelayan Tuhan lainnya. Tafsiran pendeta atas satu Firman 
Tuhan haruslah merupakan tafsiran yang bisa dipertanggungjawabkan secara 
ilmu tafsir Alkitab, bukan atas kepentingan si pendeta tersebut.

2. Pelayanan adalah satu kesempatan mengalami penderitaan bersama Tuhan (ayat 
7-12). Harta para pelayan Tuhan bukan materi berkelimpahan tetapi aniaya, 
disalah mengerti, penderitaan fisik dan batin bahkan siap mati bagi Kristus.

3. Sukacita seorang pelayan Tuhan adalah jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus 
(ayat 13-15)  Pelayanan orang Kristen bukan hanya di ladang gandum kadang 
juga harus di ladang ilalang  Itulah resiko pelayanan  Menuai gandum dan mem-
bersihkan ilalang, itulah pelayanan sejati. Jangan hanya mau melayani di ladang 
gandum.

Pertanyaan Induktif: 
Ayat kunci perikop ini adalah ayat 7. Apa artinya harta dalam bejana tanah liat?  
Apakah harta berharga disimpan di bejana tanah liat?

Pertanyaan Reflektif:
Coba refleksi diri: Saya jenis pelayan Tuhan yang mana dari ketiga jenis pelayan di 
atas? Bisakah kita bertobat seandainya kita jenis pelayan yang pertama?

Penutup:
Berdoa untuk motivasi pelayanan kita agar dimurnikan oleh Tuhan.

Ayat Emas Hari Ini;
“Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, 

bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.” 
(2 Korintus 4:7)

Jumat, 21 Juni 2019172
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Raja 10-11, 2 Taw 9
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Filipi 1:12-26

Mari kita teliti perikop hari ini. Filipi 1:12-26 berbicara tentang:
1. Penderitaan karena Injil membawa kemuliaan, bukan tanda dosa dan kutukan 

Tuhan (ayat 12-14). Banyak orang tidak mau menderita bagi Kristus. Mereka 
hanya ingin berbahagia karena Kristus. Rasul Paulus dipenjara karena Injil, 
tetapi banyak orang menjadi percaya lewat kejadian itu.

2. Ada orang mengabarkan Injil dengan motivasi jahat (ayat 15-17). Motivasi tidak 
ikhlas, tidak jujur dengan memakai Injil sebagai kendaraan mewujudkan maksud 
jahat itu. Mengabarkan Injil untuk menunjukkan bahwa jemaat saya akan lebih 
banyak dari jemaat gereja saya yang dulu.

3. Rasul Paulus tidak iri atau menghakimi mereka semua. Rasul Paulus tidak 
terpengaruh atau menjadi putus asa dalam memberitakan Injil. Ia tetap berhati 
lurus (ayat 18-26). Rasul Paulus tetap berkomitmen bahwa hidupnya adalah untuk 
Kristus, mati adalah keuntungan, dan hidupnya terus untuk menghasilkan buah.

Mari kita teladani Rasul Paulus. Dimensi hidupnya adalah dimensi hidup seorang yang 
menjadi sekutu Tuhan. Banyak orang masih pada tataran seorang yang baik, beragama, 
tetapi belum sampai tingkat menjadi sekutu Tuhan. Betapa sulitnya membuka 
pengertian untuk memahami bagaimana seharusnya hidup sebagai sekutu Tuhan.

John F. Kennedy pernah mengatakan, “… Ask not what your country can do for you – ask 
what you can do for your country.” Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, “Apa 
yang telah aku lakukan bagi Tuhan yang telah memberi keselamatan bagiku?”

Pertanyaan Induktif: 
Mengapa tidak apa-apa memberitakan Kristus dengan maksud jahat dan palsu? (ayat 
18). Apakah ini satu pengecualian atau satu pembenaran?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita melayani Tuhan dengan maksud palsu atau jujur? Apakah hidup kita 
sudah dipersembahkan untuk hanya bekerja menghasilkan buah bagi Kristus?

Penutup: 
Berdoa buat kedewasaaan rohani agar kita dapat bekerja hanya menghasilkan buah 
bagi Kristus.

Ayat Emas Hari Ini:
“Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.” 

(Filipi 1:21)

Sabtu, 21 Juni 2019                                                 173
Bacaan Alkitab Setahun : Amsal 30-31
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DAY Minggu, 23 Juni 2019174
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Raja-Raja 12-14

PERSIAPAN KEBAKTIAN 
                          
	Jadwal Kebaktian Umum di GPBB: 

o KU 1: Jam 09.00-10.30
o KU 2: Jam 11.00-12.30

	Berdoalah persiapkan hati agar Kebaktian Umum hari ini menjadi 
berkat untuk pertumbuhan iman. 

“Hendaklah masing-masing memberi menurut 
kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena 

paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi 
dengan sukacita.”

2 Korintus 9:7
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Tema Kotbah     : 

“PERUMPAMAAN TENTANG HARTA TERPENDAM 
DAN MUTIARA YANG BERHARGA”

Tanggal Kotbah  :  Minggu, 24 Juni 2018
Pengkotbah  :  GI Denny Boy Saragih
Bacalah terlebih dahulu :  Matius 13:44-46

Perumpamaan ini mengajarkan bahwa Kerajaan Surga itu sangat berharga 
sehingga apa pun layak dikorbankan untuk mendapatkannya. Bagaimana kita 

menyikapinya?

1. Pastikan bahwa kita sedang menghidupi dan mengerjakan Kerajaan Surga
Tindakan sang pekerja dan pedagang dalam perumpamaan ini mengandung 
risiko yang besar. Mereka menjual seluruh harta miliknya untuk membeli 
tanah/mutiara. Benar, seperti perumpamaan biji sesawi dan ragi, Kerajaan 
Surga itu akan menjadi besar, berbuah, berpengaruh dalam segala hal. 
Namun kita perlu memastikan itu adalah Kerajaan Surga. Kita harus hati-
hati menyikapi realitas Kerajaan Surga dalam wujud lembaga-lembaga 
‘duniawi’, misalnya Kerajaan Surga dapat mewujud dalam bentuk:
- Satu gereja tapi tidak identik dengan eksistensi gereja tersebut
- Satu keluarga tapi tidak identik dengan hubungan keluarga
- Satu perusahaan tapi tidak identik dengan karir dan kesuksesan

Perlu ada Christian mind untuk menilai terus menerus bahwa yang kita 
lakukan adalah untuk Kerajaan Surga.

2. Yakini bahwa Kerajaan Surga lebih berharga dari apa pun di dunia ini
Tindakan sang pekerja dan pedagang sama (ayat 44,46): “...menjual seluruh 
miliknya...”. Orang bisa menilai tindakan ini tidak bijaksana dan kebablasan. 
Namun sesungguhnya, komitmen yang terbesar bukan dilakukan oleh 
manusia, tetapi oleh Allah kepada manusia di atas salib. Yesus menggadaikan 
ke “Allah”-an-Nya untuk menyelamatkan manusia.

Hidup sebagai warga kerajaan Surga adalah menjalani pilihan-pilihan yang 
melihat bahwa kerajaan Surga lebih berharga dari keuntungan jangka 
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pendek. Di sinilah letak kebenaran bahwa mengikut Yesus adalah memikul 
salib dan menyangkal diri setiap hari, karena kita tahu bahwa kita melakukan 
sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa pun di dunia ini.

3. Tempatkan kerajaan Surga pada pusat kehidupan anda dan keluarga
Selanjutnya, Kerajaan Surga harus menjadi pusat kehidupan dalam segala 
aspek kehidupan: pekerjaan, karir, keluarga, parenting, pelayanan dan lain 
sebagainya. Mencintai Tuhan haruslah lebih besar dari segalanya, mendidik 
anak, meniti karir, karena kita melakukannya dengan ‘kuk yang ringan’.

Banyak orang yang memiliki impian dan mewujudkannya secara radikal. Namun, 
ada juga yang mewujudkannya dalam kehidupan yang wajar dan tenang. Bila 
kita tempatkan Kerajaan Surga sebagai pusat kehidupan kita, apapun wujudnya, 
maka aplikasinya haruslah membuat hidup lebih ringan. Inilah kunci memiliki 
impian yang besar namun hati tetap tenang.  ST P

Kata-kata Mutiara:
Pastikan, Yakini dan Tempatkan Kerajaan Surga sebagai pusat hidup anda



84   •  Saat Teduh Pribadi  •

DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Matius 13:44-46

Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara mengajarkan dua kebenaran:
1. Kerajaan Allah merupakan suatu harta yang tak ternilai harganya, yang patut 

diinginkan melebihi segala sesuatu. Perjuangan hidup kita adalah mencari 
harta dan mutiara dengan mengorbankan apa saja. Hanya saja manusia 
sangat mungkin salah menempatkan mana yang seharusnya dijadikan harta 
dan mana yang tidak. Kerajaan sorga yang seharusnya dijadikan harta yang 
berharga malah dianggap sebagai sampah. Sebaliknya “sampah” duniawi justru 
diutamakan seperti harta.

2. Kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu 
yang mungkin menghalangi kita menjadi anggota Kerajaan itu. “Menjual seluruh 
miliknya” berarti bahwa kita harus mengalihkan segenap hati dari segala perkara 
lain dan memusatkan seluruh hidup kita kepada Kristus saja (Roma 12:1)
Manusia rela mengorbankan apa saja: keluarga, kesehatan, relasi, bahkan Tuhan 
untuk mendapatkan harta dan mutiara. Hidup manusia menjadi tersesat, tahu 
nilai harta tetapi tidak tahu nilai kebajikan dan kebenaran.

Perumpamaan ini mengajarkan bahwa dasar kehidupan ini bukan harta duniawi 
tetapi harta sorgawi. Manusia Kristen adalah warga kerajaan sorga yang hidup di 
kerajaan dunia. Karena warga kerajaan sorga maka harus hidup dengan standar 
sorgawi walau masih hidup di dunia. Sama halnya dengan orang Indonesia yang 
tinggal di negara lain dimana mereka tetap mempertahankan keindonesiaannya.

Pertanyaan Induktif: 
Perumpamaan ini juga mengajarkan soal “siapa bergantung kepada siapa.” Menurut 
Anda apakah manusia bergantung kepada kerajaan sorga atau kerajaan sorga yang 
bergantung kepada manusia? Berikanlah alasannya.

Pertanyaan Reflektif:
Apakah saat ini kita merasa kerajaan sorga bergantung kepada kita? Apakah kita 
merasa gereja bergantung kepada kita? Apa yang menjadi fokus hidup Anda saat ini?  

Penutup: 
Berdoa untuk pertumbuhan iman kita agar kita terus mencari kebenaran sebagai 
harta dan mutiara yang berharga.

Ayat Emas Hari Ini:
“Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, 

iapun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.” 
(Matius 13:46)

Senin, 24 Juni 2019                                                 175
Bacaan Alkitab Setahun : 2 Tawarikh 10-12



•  Saat Teduh Pribadi  •   85

DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Matius 13:44-46; Matius 6:19-24

Guci atau bejana tanah liat dipakai sebagai wadah untuk memendam harta di 
dalam tanah pada zaman itu. Harta kekayaan yang disimpan biasanya berupa 

koin emas atau perak, batu permata, serta barang berharga lainnya. Guci ini selalunya 
kedap air dan cukup kuat dan karena itu barang berharga dapat disimpan dengan 
aman di dalam guci, yang kemudian ditutup rapat dan dikubur.

Di dalam perumpamaan ini, orang-orang pada zaman itu berusaha mengamankan 
kekayaannya baik dari segi nilai maupun fisik dalam bentuk barang berharga yang 
dikubur dalam bejana tanah liat. Mereka menguburkan harta itu di ladang mereka. 
Untuk mengingat di mana harta itu dikubur biasanya mereka memakai satu patokan 
khusus, misalnya, 20 atau 30 langkah ke arah tertentu dari sebatang pohon dll. Akan 
tetapi, jika kemudian pohon tersebut ditebang oleh orang lain, si pemilik harta akan 
mendapat masalah besar untuk menemukan letak hartanya karena patokannya 
arahnya sudah hilang. Ini adalah penyebab mengapa ada banyak harta terpendam 
pada zaman itu yang tidak dapat lagi dilacak oleh pemiliknya. 

Banyak pula yang tidak memberitahukan kepada orang lain. Ketika ia mati atau 
terbunuh, maka tidak ada orang lain yang tahu di mana hartanya. Harta-harta 
terpendam itu sangat sering ditemukan oleh para ahli arkeologi maupun orang awam 
yang sedang menggarap ladangnya. Kadang-kadang, buldoser yang sedang meratakan 
tanah di Israel secara tidak sengaja membongkar guci atau penyimpanan harta yang 
berisi koin emas kekaisaran Romawi atau barang-barang berharga lainnya.

Pertanyaan Induktif: 
Matius 6:21 memperingatkan kita supaya dimana harta kita berada jangan hati kita 
terus berada di harta itu. Bagaimana caranya supaya kita menjadi tuan atas harta 
bukan harta menjadi tuan atas kita?

Pertanyaan Reflektif:
Berapa harta kita saat ini? Berapa persentase harta kita yang kita pakai untuk 
pelayanan rohani dan pelayanan sosial?

Penutup:
Berdoa agar diri menjadi orang yang lebih sosial religious.

Ayat Emas Hari Ini.
“Karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.”  

(Matius 6:21)

Selasa, 25 Juni 2019176
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Raja 15; 2 Taw 13-16
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DAY

	Berdoalah terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Filipi 3:17-4:1

Filipi adalah salah satu kota pangkalan ketentaraan sekaligus koloni Romawi 
yang sebagian besar penduduknya adalah pendatang dari Italia. Rasul Paulus 

menuliskan pesan ini adalah karena pada waktu itu banyak sekali orang, termasuk 
jemaat Filipi, yang ingin memperoleh kewarganegaraan Romawi. Memiliki 
kewarganegaraan Romawi berarti mendapat hak-hak istimewa, fasilitas-fasilitas 
khusus, serta berbagai kemudahan dan perlindungan dari pemerintah Romawi (Kisah 
Para Rasul 22:29).

Dikaitkan dengan perumpamaan tentang harta terpendam maka sikap kita adalah: 
1. Pastikan bahwa kita sedang menghidupi dan mengerjakan kerajaan sorga.

Tindakan sang pedagang dalam Matius 13:44-46 mengandung risiko yang besar. 
Benar, seperti perumpamaan biji sesawi dan ragi, kerajaan sorga itu akan menjadi 
besar, berbuah, berpengaruh dalam segala hal. Namun, kita harus hati-hati 
menyikapi realitas kerajaan sorga dalam wujud lembaga-lembaga duniawi seperti:
- Satu gereja tapi tidak identik dengan eksistensi gereja tersebut
- Satu keluarga tapi tidak identik dengan hubungan keluarga
- Satu perusahaan tapi tidak identik dengan karir dan kesuksesan

Matius 13:44-46 dan Filipi 3:17-4:1 membuktikan bahwa Alkitab terhubung dan 
terkait satu sama lain, tidak saling bertolak belakang. Kedua bagian Alkitab itu 
menasehatkan agar kita jangan kehilangan identitas sebagai warga negara kerajaan 
sorga, pemegang paspor sorgawi. Kita cuma ‘turis’ datang di dunia ini, itu sebabnya 
kita jangan bergaya hidup seperti warga duniawi yang menjadi seteru salib Kristus. 

Pertanyaan Induktif: 
Tubuh yang hina dan tubuh yang mulia, apa bedanya? Apa artinya ketika di sorga 
nanti kita masih tetap memakai tubuh yang sekarang ini tetapi sudah menjadi mulia?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah hidup kita di Singapura mencerminkan keindonesiaan kita? Apakah hidup 
kita di dunia mencerminkan ke-sorga-an kita?

Penutup:
Berdoa agar identitas sorgawi kita terlihat jelas pada semua aspek kehidupan kita.

Ayat Emas Hari Ini:
“Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, 

dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat,” 
(Filipi 3:20)

Rabu, 26 Juni 2019                                                 177
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Raja 16; 2 Taw 17
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Ibrani 12:12-17

Ibrani 12:12-17 mengajarkan kita bahwa penderitaan di dunia janganlah 
menumbuhkan akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang 

mencemarkan banyak orang. Penderitaan dan segala godaan duniawi sesungguhnya 
mempertegas identitas kita sebagai WNS (Warga Negara Sorga)

Dikaitkan dengan perumpamaan tentang harta terpendam maka sikap kita yang 
kedua adalah: 
2. Yakini bahwa kerajaan sorga lebih berharga dari apa pun di dunia ini.

Tindakan sang pekerja dan pedagang di Matius 13:44-46 adalah sama: “...
menjual seluruh miliknya...”. Orang bisa menilai tindakan ini tidak bijaksana dan 
kebablasan. Namun sesungguhnya, komitmen yang terbesar bukan dilakukan 
oleh manusia, tetapi oleh Allah kepada manusia di atas salib. Yesus menggadaikan 
ke “Allah”-an-Nya untuk menyelamatkan manusia.

Hidup sebagai warga kerajaan sorga adalah menjalani pilihan-pilihan yang melihat 
bahwa kerajaan sorga lebih berharga dari keuntungan jangka pendek. Di sinilah letak 
kebenaran bahwa mengikut Yesus adalah memikul salib dan menyangkal diri setiap 
hari, karena kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari 
apa pun di dunia ini.

Pertanyaan Induktif: 
Apa yang dimaksud dengan “akar pahit” pada ayat 15? Mengapa akar pahit ini perlu 
dihindari agar tidak menimbulkan kerusuhan (menyusahkan; mengganggu) dan 
mencemarkan banyak orang?

Pertanyaan Reflektif: 
Apa sebenarnya gaya hidup kita sebagai pengikut Yesus? Apakah sesuatu yang 
membuat kita merasa nyaman, aman, dan bahagia, ataukah yang lebih dari itu?  
Mencerminkan Kristus?

Penutup:
Berdoa memohon Tuhan Yesus berkati hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang.

Ayat Emas Hari Ini:
“Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, 

yang memimpin kita dalam iman, 
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.”  

(Ibrani 12:2)

Sabtu, 15 Juni 2019178
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Raja-Raja 17-19
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Ibrani 12:1-11

Ibrani 12:2 berbicara bahwa walaupun kita hidup di dunia tetapi jangan pernah 
lupa bahwa kita warga negara kerajaan sorga. Itu sebabnya mata rohani kita harus 

terus tertuju kepada Yesus Kristus. Penderitaan dan segala gangguan di dunia ini 
yang menggoda kita supaya ganti warga negara sorgawi menjadi warga negara dunia 
hendaklah tidak membuat kita menjadi lemah dan putus asa (ayat 1-11). 

Apa saja peran yang harus kita lakukan sebagai seorang warga negara sorgawi yang 
tinggal di bumi? Beberapa di antaranya:

1. Memperkenalkan kebijakan Kerajaan yang kita wakili
Ibrani 12:28, “Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, 
marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang 
berkenan kepadaNya, dengan hormat dan takut.”

2. Memperlakukan diri sebagai “orang asing” di bumi ini.
Ibrani 11:9, “Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di 
suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang 
turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.”

3. Tempatkan kerajaan sorga pada pusat kehidupan Anda dan keluarga.
Selanjutnya, kerajaan sorga harus menjadi pusat kehidupan dalam segala aspek 
kehidupan: pekerjaan, karir, keluarga, parenting, pelayanan dan lain sebagainya. 
Mencintai Tuhan haruslah lebih besar dari segalanya.

Banyak orang yang memiliki impian dan mewujudkannya secara radikal. Namun, 
ada juga yang mewujudkannya dalam kehidupan yang wajar dan tenang. Bila kita 
tempatkan kerajaan sorga sebagai pusat kehidupan, maka aplikasinya haruslah 
membuat hidup lebih ringan. 

Pertanyaan Induktif: 
Mungkinkah kewarga negaraan sorgawi kita bisa hilang di dunia ini?

Pertanyaan Reflektif: 
Ketiga peran kita sebagai WNS di bumi ini apakah sudah terjadi pada hidup kita 
sekarang ini?

Ayat Emas Hari Ini:
“Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, 

marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah
menurut cara yang berkenan kepadaNya, dengan hormat dan takut.” 

(Ibrani 12:28)

Jumat, 28 Juni 2019                                                 179
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Raja-Raja 20-21
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Matius 19:16-26

Perlambangan kerajaan sorga seperti harta yang terpendam bermakna bahwa tidak 
semua orang menyadari akan keberadaan harta tersebut. Hanya orang yang mau 

menggali atau mencari tahulah yang menyadari keberadaannya. Orang tersebut akan 
menjual segala harta benda duniawinya, yang dianggapnya tidak berharga/tidak 
sepadan dibanding dengan harta/kerajaan sorga yang baru ditemukannya. 

Yesus menceritakan perumpamaan ini untuk memberitahukan bahwa hidup dengan 
menuruti Firman Tuhan membutuhkan pengorbanan-pengorbanan duniawi yang 
kadang-kadang tidak semua orang dapat merelakannya, namun Yesus menjanjikan 
bahwa upah yang akan diperoleh orang-orang tersebut adalah kerajaan sorga. 

Kisah orang muda yang kaya ini memudahkan kita mengerti betapa harta duniawi 
menjadi begitu besar menghambat orang untuk mendapatkan harta sorgawi. Orang 
muda ini berpikir berapapun harganya saya akan beli hidup kekal itu. Tetapi ketika 
Yesus berkata untuk menjual semua hartanya maka dia tidak bersedia, karena dia 
harus jadi miskin. Maka pergilah dia dengan sedih dan tidak bertanya-tanya lagi.

Bisa jadi orang muda yang kaya itu adalah kita. Betapa kita susah sekali bertobat 
karena harta masih banyak, dosa masih banyak dll.

Pertanyaan Induktif: 
Ayat 20, “Semuanya itu telah kuturuti, apa lagi yang masih kurang?” Penyataan 
ini bukan dibuat-buat. Orang muda yang kaya ini seorang yang baik, dermawan, 
penyayang keluarga dll tetapi mengapa tidak bisa masuk sorga? Kurang baikkah dia? 
Apa yang dibutuhkan untuk masuk sorga? Menjual semua harta kekayaannya?

Pertanyaan Reflektif: 
Sekiranya satu saat nanti Tuhan meminta harta benda kita untuk mendukung 
pelayanan Tuhan di dunia ini, bersediakah kita?

Penutup:
Berdoa untuk iman kerohanian kita agar menjadi orang Kristen yang rela berkorban 
untuk Tuhan.

Ayat Emas Hari Ini:
“Yesus memandang mereka dan berkata: “Bagi manusia hal itu tidak mungkin, 

tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.”
(Matius 19:26)

Sabtu, 29 Juni 2019180
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Raja 22; 2 Taw 18
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DAYMinggu, 30 Juni 2019                                                 181
Bacaan Alkitab Setahun : 2 Tawarikh 19-23

PERSIAPAN KEBAKTIAN 
                          
	Jadwal Kebaktian Umum di GPBB: 

o KU 1: Jam 09.00-10.30
o KU 2: Jam 11.00-12.30

	Berdoalah persiapkan hati agar Kebaktian Umum hari ini menjadi 
berkat untuk pertumbuhan iman. 

“Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara 
karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkhus, 

Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih 
karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu.”

Filemon 1:23-25






