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Kata Pengantar
Yesaya 54:10 

“Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih 
setia-Ku tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku tidak akan 

bergoyang, firman TUHAN, yang mengasihani engkau.”

Jemaat yang dikasihi Tuhan, 

Ungkapan bahwa “biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, 
tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak daripadamu”, memberikan 
kekuatan dan pengharapan kepada kita bahwa Tuhan itu setia dengan janji-janjiNya. 
Dalam situasi dan kondisi apapun sebagai orang beriman, peganglah teguh janji-janji 
Tuhan, untuk menguatkan kita menghadapi hidup ini.

Semua hal yang pernah Tuhan janjikan pasti akan ditepati, karena Tuhan tidak 
pernah bohong. Janji-Nya itu “Ya dan Amin”. Disinilah keyakinan Iman itu sangat 
diperlukan dari kita, tidak boleh sedikitpun ada keragu-raguan. Mari kita bersyukur 
atas janji Tuhan ini dengan berjanji untuk juga setia membaca firman Tuhan dan 
meluangkan waktu bersaat teduh setiap harinya.

STP edisi kali ini akan membahas rangkaian khotbah bulan Juli sampai dengan 
September 2018. Dimulai dengan Bulan Kabar Baik di bulan Juli, dilanjutkan dengan 
Bulan Misi di bulan Agustus dan Bulan Keluarga di bulan September.

Bulan Kabar Baik diawali dengan tema tentang kehadiran yang berdampak, Amanat 
Agung dalam Perjanjian Baru, kamu yang memberi mereka makan dan berlomba 
maju dan tekun. 

Selama Bulan Misi kita diajak bersama-sama mengingat khotbah seputar mewariskan 
iman, panggilan untuk menderita, iman yang bertumbuh dalam dunia yang sukar 
dan bagaimana memerangi diri sendiri.

Di Bulan Keluarga kita akan bisa merenungkan kembali arti sebuah keluarga sebagai 
gereja, sebagai rumah, ucapan syukur dan solidaritas, yang ditutup dengan renungan 
tentang orang tua yang dipilih Allah.

Kiranya STP edisi kali ini mengingatkan kita kembali untuk setia bersaat teduh, agar 
kita bisa semakin kuat menjadi murid Kristus yang berakar, bertumbuh di dalam 
keluarga yang kokoh dan menyampaikan kabar baik sebagai Amanat Agung demi 
kemuliaan Allah.

Selamat menikmati Saat Teduh Pribadi bersama Tuhan.
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEDUA PULUH TUJUH JULI 2019

Tema Khotbah    :  

“KEHADIRAN YANG BERDAMPAK” 

Tanggal Khotbah :  Minggu, 01 Juli 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Joseph Theo 
Bacalah terlebih dahulu :  Kisah Para Rasul 8:1b-8

Apa dampak yang diberikan oleh orang Kristen mula-mula?
1. Kekristenan yang tahan uji, tidak akan murtad (tidak suam-suam 

kuku).
Firman Tuhan seharusnya menjadi cermin bagi diri kita. Penderitaan 
hidup juga bisa menjadi cermin bagi hidup kita, menguji iman kita. 
Seharusnya semakin ditindas, orang Kristen menjadi semakin kuat, 
bukan meninggalkan Tuhan. Kata pencobaan, peirasmos (Yunani), berarti 
meneliti, menguji dan membuktikan sifat atau integritas sesuatu/seseorang. 

Wilhelmus Brakel mencetuskan lima (5) sebab Kekristenan yang tidak 
berdampak: 
a) Hanya mau kasih karunia saja dan tidak mau memikul salib. 
b) Ragu akan perubahan yang akan terjadi.
c) Putus asa akan kemajuannya.
d) Ikut arus dunia (kompromi)
e) Malas (jadi beban bagi orang lain)

Bagaimana jemaat mula-mula berdampak?
a) Berjuang karena tidak ada lagi yang cuma-cuma selain darah Kristus
b) Mengalami perubahan hidup
c) Tidak putus asa akan jatuh bangun imannya
d) Tidak ikut-ikutan arus dunia
e) Tidak malas
Ukuran sukses bukan berapa banyak doa yang dikabulkan, tapi berapa 
banyak orang-orang di sekitar kita memuji Kristus karena kesaksian 
hidup kita. 
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2. Kekristenan tidak takut masalah tetapi bukan cari-cari masalah 
apalagi menjadi masalah. 
Kita bukan tidak boleh menghindari masalah, tapi jika harus menghadapi 
masalah, jangan lari. Kita harus bisa menjadi solusi dari masalah-masalah 
hidup di sekitar kita. Jika suatu saat kita harus mengalami penganiayaan, 
kita harus siap dan tidak menyangkal iman kita.

3. Menyebar dan menyebarluaskan Injil.
Tuhan mengizinkan penganiayaan sehingga Injil tersebar dan Kristus 
dibawa ke dunia. Ada perbedaan antara membawa dunia kepada Kristus 
(evangelisasi) dan membawa Kristus keseluruh dunia (evangelisme). Fokus 
penginjilan adalah evangelisme; suatu pemberitaan bukan pemaksaan.. ST P   
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DAYSenin, 01 Juli 2019                                                 182

            Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Kisah Para Rasul 8:1b-8 

Sejarah telah membuktikan bahwa gereja Kristen tersebar karena penganiayaan.  
Kekristenan tidak pernah sepi dari berbagai penganiayaan. Sejarah juga membuktikan 

bahwa penganiayaan kepada umat Tuhan tidak membuat iman orang percaya 
mengalami kemunduran, sebaliknya orang percaya makin beriman dan dipakai Tuhan 
untuk memberitakan Injil. Saulus merupakan pemimpin penganiayaan besar pertama 
yang sangat hebat terhadap umat Tuhan (Kisah 8:1-3; 9:1). Laki-laki dan perempuan 
dimasukkan ke dalam penjara (Kisah 8:3) dan disesah (Kisah 22:19); banyak juga dihukum 
mati (Kisah 22:20; 26:10-11). Namun Allah menggunakan penganiayaan ini untuk 
memulai pekerjaan pekabaran Injil yang besar ke seluruh dunia (Kisah 8:4).

Tiga hal menarik yang dicatat oleh Lukas pada perikop ini: 
1. Penganiayaan justru membuat Injil menjadi tersebar (Kisah 8:4)
2. Filipus dicatat sebagai orang pertama ke Samaria untuk memberitakan Injil. Dalam 

perintah Yesus dikatakan “…Kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh 
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.” (Kisah 1:8) Filipus terinspirasi 
perintah ini maka ia pergi ke Samaria.

3. Kota Samaria terberkati dengan masuknya Injil. Masyarakat bersukacita karena 
keselamatan dalam Kristus. (Kisah 8:8) 

Di tengah-tengah perkembangan gereja saat ini apakah ketiga hal menarik di atas masih 
terjadi? Apakah gereja Tuhan masih menyebarkan Injil Kristus atau gereja sudah terlalu 
sibuk dengan berbagai program yang terfokus hanya pada pemeliharaan iman orang 
Kristen? Perlukah kita berdoa agar penganiayaan terjadi lagi sehingga Injil mulai tersebar 
kembali? Apakah kota atau komunitas sosial dimana gereja berada merasa terberkati?

Pertanyaan Induktif:
Mengapa penganiayaan selalu diijinkan Tuhan agar Injil tersebar? Bisakah orang 
Kristen dengan kesadaran tinggi menyebar memberitakan Injil tanpa harus melewati 
penganiayaan? 

Pertanyaan Reflektif:
Kapan terakhir kali kita memberikan Injil kepada mereka yang belum percaya Yesus?

Penutup: 
Berdoa agar kita dipakai Tuhan menjadi pengabar Injil.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil.”  

(Kisah 8:4)

Bacaan Alkitab Setahun : Obaja; Mazmur 82-83
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DAY Selasa, 02 Juli 2019183

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Kisah Para Rasul 8:9-25 

Apa dampak yang diberikan oleh orang Kristen mula-mula?
Kekristenan yang tahan uji, bukan yang mudah murtad (tidak suam-suam kuku).

Firman Tuhan seharusnya menjadi cermin bagi diri kita. Penderitaan hidup juga bisa 
menjadi cermin bagi hidup kita dan menguji iman kita. Seharusnya semakin ditindas, 
orang Kristen menjadi semakin kuat, bukan meninggalkan Tuhan. Kata pencobaan, 
peirasmos (Yunani) berarti meneliti, menguji dan membuktikan sifat atau integritas 
seseorang. Wilhelmus Brakel mencetuskan lima sebab Kekristenan tidak berdampak: 

a) Hanya mau kasih karunia saja dan tidak mau memikul salib. 
b) Ragu akan perubahan yang akan terjadi.
c) Putus asa akan kemajuannya.
d) Ikut arus dunia (kompromi)
e) Malas (jadi beban bagi orang lain)

Filipus dan jemaat mula-mula menghindari penganiayaan bukan karena takut 
penderitaan. Mereka tidak takut penderitaan. Jika tidak bisa menghindar maka mereka 
siap menghadapi. Yesuspun menghindari ancaman dan mengungsi ke Mesir. Filipus 
dkk menjadikan aniaya sebagai kesempatan emas untuk bersaksi dan menyebarkan 
Injil. Mereka bukan tipe orang Kristen seperti yang ditulis oleh W. Brakel.

Pertanyaan Induktif:
Siapakah tokoh Samaria yang bertobat melihat kesaksian Filipus? Dia adalah tokoh 
masyarakat Samaria, semua pejabat dan rakyat mengikuti dia (ayat 10). Ketika 
seorang tokoh terkenal dimenangkan bagi Kristus maka dampaknya sangat besar, 
pengikutnyapun menjadi ikut percaya Kristus. Inilah strategi penginjilan Filipus. 

Pertanyaan Reflektif:
Pernahkah kita berjuang berdoa dan berusaha untuk memperkenalkan Kristus 
kepada seseorang? Adakah seseorang yang percaya Kristus karena pemberitaan saya?

Penutup: 
Doakan anggota keluarga kita yang belum percaya Kristus.

Ayat Emas Hari Ini: 
  “Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang 
berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang 

benar yang tidak memerlukan pertobatan.”  
(Lukas 15:7)

Bacaan Alkitab Setahun : 2  Raja-raja 1-4
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DAYRabu, 03 Juli 2019 184

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 1 Korintus 1:18-31 

LAI memberi judul ‘hikmat Allah dan hikmat manusia’ untuk perikop ini. Ketika 
kita membaca seksama, maka kita akan menemukan pengajaran tentang 

bagaimana salib atau kekristenan (yang selalu dilambangkan dengan salib) bisa 
berdampak positif bagi komunitas dimana salib itu berada. Mereka yang tidak 
dihargai oleh dunia ini tetap diselamatkan oleh Tuhan untuk dijadikan berharga dan 
berdampak bagi dunia ini. Ayat 26 dikatakan “tidak banyak orang berpengaruh,” 
tetapi setelah diselamatkan mereka menjadi orang berpengaruh. 

Bagaimana jemaat mula-mula berdampak? Dari bacaan Kisah Para Rasul 8 adalah 
sbb:

a) Berjuang karena tidak ada lagi yang cuma-cuma selain darah Kristus.
b) Mengalami perubahan hidup.
c) Tidak putus asa akan jatuh bangun imannya.
d) Tidak ikut-ikutan arus dunia.
e) Tidak malas.

Ukuran sukses bukan dari berapa banyak doa yang dikabulkan, tapi berapa banyak 
dampak iman kita pada orang-orang di sekitar kita sehingga mereka memuji Kristus. 
Berita Injil membalikkan penilaian manusia, yakni: Apa yang sepintas tampak 
sebagai yang bodoh dari Allah, namun hal ini sebenarnya lebih bijaksana daripada 
semua hikmat manusia. Manusia duniawi tidak dapat menilai hal-hal rohani dan 
menganggap bodoh Injil Kristus

Pertanyaan Induktif
Bagaimana menyadarkan manusia yang selalu menghalalkan segala cara untuk 
mendapatkan sesuatu?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita selalu memakai segala cara untuk mencapai ambisi kita?

Penutup:
Berdoalah agar kita selalu disadarkan untuk tidak menyalahgunakan agama 
untuk kepentingan ambisi dan politik hidup kita. Dan jangan mengontrol dan 
memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan hawa nafsu duniawi kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat 

juga dalam Kristus Yesus.”  
(Filipi 2:5)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Raja-raja 5-8
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DAY Kamis, 04 Juli 2019185

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Kejadian 18:16-33

Yang penting di dalam panggilan Abraham ialah maksud Allah agar dia menjadi 
pemimpin rohani dalam rumahnya dan mendidik anak-anaknya menuruti 

jalan Tuhan. Dengan dipanggilnya Abraham, Allah menetapkan ayah sebagai yang 
bertanggung-jawab untuk mengasuh anak-anak agar “hidup menurut jalan yang 
ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan” Dari keluarga 
menjadi berkat buat dunia.

Perikop ini adalah peristiwa doa syafaat pertama bagi dunia yang hancur 
di Sodom dan Gomora. Abraham tidak diperintahkan masuk ke Sodom dan 
Gomora dan berkhotbah di sana agar penduduknya bertobat. Manusia Kristen 
harus menjadi berkat bagi kota dan dunia. Bagaimana caranya? Bukan dengan 
berkhotbah, bukan dengan bertindak sesuatu untuk dilihat dll tetapi dengan 
mendoakan. Sekali lagi mendoakan. Menjadi pendoa syafaat bagi kota dan dunia 
berarti sudah menjadi berkat. 

Kekristenan tidak takut masalah tetapi bukan cari-cari masalah apalagi 
menjadi masalah. Kita bukan tidak boleh menghindari masalah, tapi jika 
harus menghadapi masalah, jangan lari. Kita harus bisa menjadi solusi dari 
masalah-masalah hidup di sekitar kita. Jika suatu saat kita harus mengalami 
penganiayaan, kita harus siap dan tidak menyangkal iman kita. Kekristenan 
harus memancarkan doa sebagai berkat.

Pertanyaan Induktif:
Mengapa Abraham tidak diperintahkan untuk masuk ke Sodom dan Gomora dan hanya 
memandang dan mendoakan dan memohon sekiranya ada orang benar di dalamnya maka 
kota itu tidak dimusnahkan.

Pertanyaan Reflektif:
Pernahkah sehari saja kita tidak berdoa untuk diri sendiri tetapi berdoa buat orang 
lain, termasuk untuk kota dan dunia.

Penutup: 
Berdoalah agar kita memulai menjadi pendoa syafaat.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Lalu pergilah TUHAN, setelah Ia selesai berfirman kepada Abraham dan kembalilah 

Abraham ke tempat tinggalnya.”  
(Kejadian 18:33)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Raja-raja 9-11
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DAYJumat, 05 Juli 2019 186

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Efesus 2:11-22

Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa (Kejadian 3) konsekuensi dosa yang 
harus dihadapi oleh umat manusia bukan saja bicara tentang rusaknya relasi 

manusia dengan Allah, namun juga rusaknya relasi dengan sesamanya. Dalam 
kenyataan hidup sehari-hari hal ini Nampak begitu kuat. Kita menjadi manusia 
yang saling curiga dan tidak mudah percaya dan bahkan sangat mementingkan 
diri sendiri dan kelompok sendiri. 

Hal-hal inilah yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik antar sesama.
Karena dosa maka sesama kita bukan lagi menjadi sesama tetapi menjadi seteru. 
Sesama bukan lagi saling tolong menolong tetapi saling memotong; bukan saling 
merangkul tetapi saling memukul; bukan saling memeluk tetapi saling menekuk. 
Celakanya kondisi dan prinsip seperti itu terjadi di dalam gereja, satu komunitas 
orang percaya.

Efesus 2:11-22 berbicara bahwa setelah kita semua percaya Kristus maka sesama 
kita semua yang percaya Kristus dan belum percaya Kristus adalah satu keluarga 
(ayat 19) Persaudaraan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi 
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru (ayat 20)  Marilah kita Menyebar dan 
menyebarluaskan Injil melalui persaudaraan, rekan sewarga dari anak-anak Tuhan.

Pertanyaan Induktif:
Apakah yang dimaksud dengan “Bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.” (ayat 
21) - gedung, komunitas atau pribadi-pribadi Kristen?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah efeknya untuk kita sebagai orang Kristen jika bait Allah itu ternyata diri 
kita sendiri? 

Penutup:
Berdoalah agar kita dapat menjadi kawan, warga, keluarga bagi setiap saudara 
seiman.

Ayat Emas Hari ini: 
“Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan 

menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh.” 
(Efesus 2:22)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Raj 12-13; 2 Taw 24
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DAY Sabtu , 06 Juli 2019187
Bacaan Alkitab Setahun : 2 Raj 14; 2 Taw 25

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

Belajar dari teladan rasul Paulus saat ia hidup dan melayani di tengah-
tengah jemaat Tesalonika, yaitu ia berbagi Injil dan berbagai kehidupan 

pribadinya.  Hal ini bisa kita lakukan sebagai wujud dari hidup yang 
mengasihi di tengah-tengah komunitas Kristen, yaitu berbagi Injil dan 
berbagi hidup. Injil adalah berita tentang Kristus. Kehidupan adalah berita 
tentang hidup pribadi kita sebagai bukti nyata dari injil Kristus. Banyak 
orang pandai berbagi Injil tetapi tidak berbagi kehidupan. Hidupnya tidak 
seindah pemberitaannya. Ini sangat disayangkan.

Kata “hidup” dalam ayat 8 berasal dari kata Yunani “psuke” (menjadi akar 
kata “psiko” dalam psikologi). “Psuke” memiliki arti suatu inner-being dari 
seorang manusia. Sehingga, berbagi hidup memiliki arti bukan berbagi 
materi (harta benda, uang, atau tenaga) tetapi berbagi pengalaman 
dan perasaan terdalam dari suatu pribadi. Injil harus dibuktikan dalam 
kehidupan pribadi. 

Pertanyaan Induktif:
Apa artinya “Allah yang menguji hati kita” dalam konteks pemberitaan Injil 
(ayat 4)?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita sudah berbagi Injil dan berbagi kehidupan dengan sesama kita?

Penutup:
Doakan agar kita menjadi bukti nyata bagi Injil Kristus. 

Ayat Emas Hari ini: 
 “Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, 

bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, 
tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi.” 

(1 Tesalonika 2:8)
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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. 

Matius 20:27 

“Dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara 
kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.”

Minggu , 07 Juli 2019 188
Bacaan Alkitab Setahun : Yunus



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEDUA PULUH DELAPAN JULI 2019

Tema Khotbah    :  

“AMANAT AGUNG DALAM PERJANJIAN BARU”  

Tanggal Khotbah :  Minggu, 08 Juli 2018
Pengkhotbah :  Pr. Petrus Budi Setyawan  
Bacalah terlebih dahulu :  Matius 28:19-20

Ada beberapa hal tentang Amanat Agung.
1. Kita adalah utusan Tuhan untuk kabarkan Injil kepada segala makhluk  
 (Yoh 20:21)
2. Amanat agung sudah ada dari zaman Perjanjian Lama (Luk 24:45-47). 
3. Kita harus bergiat selamanya karena bumi yang tidak ada ujungnya  
 (Kisah 1:8).
4. Ini adalah perintah (bukan anjuran/pilihan) dan tidak bisa ditolak (Mat  
 28:18-20).

Tetapi banyak gereja zaman now malah melakukan The Great Omission daripada 
The Great Commission.  Untuk hal yang tidak penting ini, ada yang mati-matian 
dan ngotot berjuang. Tetapi Amanat Agung yang sangat penting masih belum 
tercapai. 

Tanpa penginjilan, persekutuan orang percaya hanya akan menjadi kelompok 
yang berpusat pada diri sendiri, sebuah perkumpulan sosial yang members only.
Beberapa alasan yang sering diungkapkan dari orang-orang Kristen yang tidak 
memberitakan Injil: 

1. Merasa tidak penting (semua agama sama dan lebih baik pilih yang  
 paling enak/tidak cari musuh)
2. Merasa tidak mendesak (bukan kepentingan darurat)
3. Merasa tidak tahu caranya. 

Tetapi menurut Alkitab, penting bagi kita untuk memberitakan Injil karena: 
1. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita (Kisah Para Rasul  
 4:12)
2. Apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi ia binasa (Lukas 9:25)
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Bagaimana kita bisa melakukan penginjilan? Kita bisa mulai dengan bersaksi 
(Roma 10:14): Bercerita pada orang lain apa yang kita lihat, dengar dan alami 
tentang Yesus (Kisah 4:20). Kita sering posting di Facebook tentang apa yang 
kita makan, beli, pakai, dll. Tapi berapa sering kita ceritakan apa yang Yesus 
telah berikan pada kita? 

Tiga langkah praktis untuk bersaksi: (1) Doakan (Pray) (2) Perhatikan (Care) (3) 
Beritakan (Share). Ketika kita sedang melakukan pemberitaan, ingatlah bahwa 
kesaksian itu seperti 2 sisi mata uang: 

1. Bersaksi melalui kehidupan yang berintegritas, penuh belas kasihan,  
 dan otentik
2. Bersaksi melalui perkataan: secara langsung (kadang Tuhan berikan  
 orang yang sudah siap menerima Injil tapi justru kita yang tidak siap)  
 atau secara tidak langung (bersahabat saja), dan dengan mengundang  
 orang lain (seperti Andreas yang membawa Petrus kepada Yesus) 

Yang terakhir, Penginjilan itu seperti mata rantai. Ada yang di awal 
memberitakan Injil, ada di tengah, dan ada di akhir. Yang patut kita lakukan 
adalah menjadi bagian mata rantai tsb dan tidak perlu ngotot menjadi orang 
yang membawa seorang kepada pertobatan (akhir mata rantai). Marilah kita 
menjadi saksi Yesus mulai dari sekarang melalui kehidupan dan perkataan 
kita. ST P   
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DAYSenin, 08 Juli 2019                                                 189

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Matius 28:16-20 

Ada beberapa hal tentang Amanat Agung.
1. Kita adalah utusan Tuhan untuk kabarkan Injil kepada segala makhluk (Yoh 

20:21).
2. Amanat agung sudah ada dari zaman Perjanjian Lama (Luk 24:45-47). 
3. Kita harus bergiat selamanya karena bumi yang tidak ada ujungnya (Kisah 

1:8).
4. Ini adalah perintah (bukan anjuran/pilihan) dan tidak bisa ditolak (Mat 

28:18-20).

Tetapi banyak gereja “zaman now” malah melakukan The Great Omission daripada The 
Great Commission. Untuk hal yang tidak penting ini, ada yang mati-matian dan ngotot 
berjuang. Tetapi Amanat Agung yang sangat penting masih belum tercapai. Tanpa 
penginjilan, persekutuan orang percaya hanya akan menjadi kelompok yang berpusat 
pada diri sendiri, sebuah perkumpulan sosial yang members only.

Pertanyaan Induktif:
Ayat 18 tertulis “KepadaKu telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi.” Apa 
maksudnya segala kuasa di sini? Apakah artinya segala hak, sehingga boleh 
memerintahkan dan kuasa yang tidak dapat dibantah.  

Pertanyaan Reflektif:
Tuhan Yesus pemilik kuasa di sorga dan di bumi maka kuasa itu selayaknya tidak 
dapat dibantah atau dilalaikan. Apakah kita telah melaksanakan Amanat Agung 
atau telah melalaikan Amanat Agung?

Penutup: 
Berdoa tekad hari ini ada satu orang yang kepadanya kita boleh menceritakan 
kabar baik dalam Kristus Yesus.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Yesus mendekati mereka dan berkata: “KepadaKu telah diberikan segala kuasa di 

sorga dan di bumi, karena itu pergilah….” 
(Matius 28:18)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Raj 15; 2 Taw 26
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DAY Selasa, 09 Juli 2019190

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 1 Korintus 9:15-18 

Beberapa alasan yang sering diungkapkan dari orang-orang Kristen yang tidak 
memberitakan Injil: 

1. Merasa tidak penting (semua agama sama dan lebih baik pilih yang paling 
enak/tidak cari musuh)

2. Merasa tidak memdesak (bukan kepentingan darurat)
3. Merasa tidak tahu caranya. 

Tetapi menurut Alkitab, penting bagi kita untuk memberitakan Injil karena: 
1. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita (Kisah Para Rasul 4:12)
2. Apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi ia binasa (Lukas 9:25)

Satu penyataan rasul Paulus bahwa celaka jika ia tidak memberitakan Injil. 
Celaka adalah satu ungkapan yang artinya mendapatkan kesusahan, bencana, 
atau kemalangan. Jika rasul Paulus tidak memberitakan Injil maka ia merasa 
susah hati, seperti orang terkena musibah. Melalaikan perintah Tuhan 
begitu menyusahkan hatinya. Itu sebabnya ia berjuang dengan gigih untuk 
memberitakan Injil.

Pertanyaan Induktif:
Ayat 17 tertulis “…pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang 
ditanggungkan kepadaku.” Apakah ini berarti bahwa penginjilan adalah tugas 
penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada kita? Apa arti penyelenggaraan 
ini?

Pertanyaan Reflektif:
Pernahkan kita begitu gelisah ketika tidak memberitakan Injil?

Penutup: 
Doakan agar hari ini kita berjuang memberitakan Injil kepada satu orang.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Tetapi aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan ini 

adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku.”  
(1 Korintus 9:17b)

Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 1-4



20   •  Saat Teduh Pribadi  •

DAYRabu, 10 Juli 2019 191

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Yohanes 1:35-51.

Perikop STP hari ini sesungguhnya berbicara tentang bagaimana kita 
mengabarkan Injil. Dimulai dengan percaya Kristus kegenapan bagi 

keselamatan manusia (ayat 4-8) Kemudian setiap orang harus mengaku dengan 
mulut dan dengan hati percaya kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan 
itu (ayat 9-10). Kemudian harus ada yang bersedia untuk diutus (ayat 15) supaya 
ada yang memberitakan, ada yang mendengar barulah kemudian orang bisa 
menjadi percaya dan berseru kepada Kristus. 

Kita sering posting di Facebook tentang apa yang kita makan, beli, pakai, dll. 
Tapi berapa sering kita ceritakan apa yang Yesus telah lakukan kepada kita? 

Tiga langkah praktis untuk bersaksi: (1) Doakan (pray) (2) Perhatikan (care) (3) 
Beritakan (share). Ketika kita sedang melakukan pemberitaan, ingatlah bahwa 
kesaksian itu seperti 2 sisi mata uang: 
1. Bersaksi melalui kehidupan yang berintegritas, penuh belas kasihan, dan otentik
2. Bersaksi melalui perkataan: secara langsung (kadang Tuhan berikan orang 

yang sudah siap menerima Injil tapi justru kita yang tidak siap) atau secara 
tidak langung (bersahabat saja), dan dengan mengundang orang lain 
(seperti Andreas yang membawa Petrus kepada Yesus) 

Pertanyaan Induktif
Pemberitaan Injil sebenarnya begitu mudah, tetapi mengapa banyak orang Kristen 
tidak melakukannya? Faktor apakah penyebab terbesarnya?

Pertanyaan Reflektif:
Berapa orang yang sudah percaya kepada Kristus karena pemberitaan kita?

Penutup:
Berdoalah untuk orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada 
Kristus. Sebutkan nama-nama mereka dan rencanakan untuk pray, care and 
share kepada mereka.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Dan bagaimana mereka dapat memberitakanNya, jika mereka tidak diutus? Seperti 

ada tertulis: “Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.”
 (Roma 10:15)

Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 5-8
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DAY Kamis, 11 Juli 2019192

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

Perikop ini berbicara tentang:
1. Tim pelayanan yang sehati memberitakan Injil kepada mereka yang non 

Yahudi (ayat 1-2). 
2. Keselamatan dari dosa tidak ditentukan dari ketaatan fisik, disunat dll (ayat 

3-5) Injil harus ditegakkan berdasarkan Injil bukan pandangan tradisi dll.
3. Kebenaran Injil bukan ditentukan dari pandangan orang-orang terpandang. 

Bukan dari tafsiran dan opini-opini mereka (ayat 6-8) Pemberitaan Injil 
adalah satu tugas kepercayaan.

4. Pemberitaan Injil adalah pengutusan seperti dikatakan pada Roma 10:15. 
Tim sokoguru jemaat mengutus tim rasul Paulus untuk memberitakan Injil.

Penginjilan itu seperti mata rantai. Ada yang di awal memberitakan Injil, ada 
di tengah, dan ada di akhir. Tim sokoguru jemaat mengutus rasul Paulus. Ini 
menjadi saling terkait seperti mata rantai. Yang patut kita lakukan adalah 
menjadi bagian mata rantai tsb dan tidak perlu ngotot menjadi orang yang 
membawa seorang kepada pertobatan (akhir mata rantai). Marilah kita menjadi 
saksi Yesus mulai dari sekarang melalui kehidupan dan perkataan kita. 

Pertanyaan Induktif:
Ayat 7 terdapat kalimat, “kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil.” 
Mengapa ada kalimat dipercayakan? Apakah artinya pemberitaan Injil adalah 
satu tugas kepercayaan dan karenanya kita harus menjaga kepercayaan itu? Apa 
arti dipercaya?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita orang Kristen yang dipercaya untuk memberitakan Injil dan tugas-
tugas pelayanan yang lain? Rindukah kita menjadi orang Kristen yang dipercaya?

Penutup: 
Berdoalah memohon hikmat dan keberanian untuk kita memberitakan Injil.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Tetapi, sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku 

telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, 
sama seperti Petrus untuk orang-orang bersunat.” 

(Galatia 2:7)

Bacaan Alkitab Setahun : Amos 1-5
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DAYJumat, 12 Juli 2019 193

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  1 Petrus 2:1-10

Ada beberapa penghalang yang dapat membuat kita sulit untuk memberitakan Injil:
1. Tidak memiliki keberanian Mengapa begitu banyak orang yang takut untuk 

memberitakan Kabar Baik kepada setiap orang yang ada di sekitarnya? 
Padahal ini perintah Tuhan, bukan sebuah pilihan. Jika kita renungkan 
masalahnya hanya satu, yaitu keberanian. Mengapa kita tidak berani? 
Karena takut ditolak dan dikatakan sok rohani atau sok suci. Manusia lebih 
takut terhadap manusia daripada kepada Tuhan. Sikap yang seperti ini 
menghambat kita untuk memberitakan Kabar Baik.

2. Tidak memiliki kepedulian terhadap sesama. Ketidakpedulian adalah 
penghalang terbesar bagi kita untuk memberitakan Kabar Baik, karena sangat 
tidak mungkin seseorang dapat memberitakan Kabar Baik sementara tidak 
memiliki hati yang penuh belas kasihan akan jiwa-jiwa di sekitarnya. Untuk 
bisa memulai memberitakan Kabar Baik, mari kita awali dengan kepedulian.

3. Tidak mau menjadi teladan (Yohanes 13:15; Matius 12:33). Keteladanan 
sangat dibutuhkan karena untuk memberitakan Kabar Baik tidak hanya 
cukup dengan kata-kata tetapi ada perubahan perilaku juga yang kita alami, 
sehingga orang di sekeliling kita melihat perubahan itu, dan akhirnya 
mereka mengikuti keteladanan apa yang kita lakukan.

Pertanyaan Induktif:
Apa artinya “menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut 
ucapanmu pula engkau akan dihukum.” (ayat 37) Apakah ucapan menjadi 
penentu keselamatan?

Pertanyaan Reflektif:
Bagaimana dengan kesaksian kita setiap hari? Bagaimana dengan buah 
kehidupan kita? Adakah buah itu membuat orang tertarik kepada Kristus? 

Penutup:
Berdoalah agar kita dapat menjadi kawan, warga, keluarga bagi setiap saudara 
seiman.

Ayat Emas Hari ini: 
“Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan 
dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.” 

(Matius 12:37)

Bacaan Alkitab Setahun : Amos 6-9
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DAY Sabtu , 13 Juli 2019194
Bacaan Alkitab Setahun : 2 Taw 28; Yes 9-12

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  1 Raja-raja 2:1-12.

Banyak sosial media di jaman digital ini sesungguhnya membuat pemberitaan 
Injil menjadi lebih mudah. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Orang 

Kristen lebih suka dan lebih banyak membagikan cerita-cerita humor, kisah-
kisah selebriti bahkan berita-berita hoax. Kabar baik yang dimaksud adalah kabar 
sukacita yang dapat membangkitkan semangat dan meningkatkan iman percaya 
kita. Kabar baik itu adalah firman Tuhan yang dapat menguatkan kita dalam 
menjalani hari-hari yang diberikan Tuhan pada kita.

Kata kunci di perikop hari ini adalah “pembebasan”. Kabar baik adalah berita 
tentang pembebasan, berita yang membebaskan manusia dari segala kemiskinan 
rohani, dari tawanan perbudakan dosa dan bahwa rahmat anugerah keselamatan 
dari Tuhan sudah diberikan. Orang Kristen jangan hanya memberitakan kabar 
baik di dalam gedung gereja. Beritakan keluar dan diluar gedung gereja agar 
suara kebenaran itu terdengar keluar. Yesus adalah tokoh pembebasan manusia 
dari dosa.

Pertanyaan Induktif:
Apa artinya “membebaskan?” Melepaskan, membersihkan atau memutuskan 
sampai selamanya?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah diri kita masih menjadi tawanan dosa kita yang tersembunyi sampai 
saat ini?

Penutup:
Doakan agar kita menjadi bukti nyata bagi Injil Kristus. 

Ayat Emas Hari ini: 
“Kepada-Nya diberikan kitab nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia 

menemukan nas, di mana ada tertulis: Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab 
Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan 
kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, 
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan 

tahun rahmat Tuhan telah datang.” 
(Lukas 4:17-19)
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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. 

1 Korintus 11:2

“Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu 
kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang 

pada ajaran yang kuteruskan kepadamu.”

Minggu , 14 Juli 2019 195
Bacaan Alkitab Setahun : MIkha



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEDUA PULUH SEMBILAN JULI 2019

Tema Khotbah    :  

“THE CHURCH GOD BLESSES”  

Tanggal Khotbah :  Minggu, 15 Juli 2018 (BBPC-GPBB Combined  
  Service)
Pengkhotbah :  Rev. Chang Chian Hui dan Pdt. Joseph Theo  
Bacalah terlebih dahulu :  Matius 28:19-20

Jika gereja ingin diberkati Tuhan maka:
1. Gereja harus lahir dari orang-orang yang lahir baru dalam Kristus (ayat 19-21).

Pada abad pertama, Antiokhia adalah kota perdagangan yang berkembang 
pesat.  Di sana tinggal berbagai macam suku bangsa dan budaya, mirip 
seperti Singapura.  Injil datang ke Antiokhia tidak melalui para rasul, 
penginjil atau misionaris tetapi melalui orang Kristen biasa yang lari dari 
Yerusalem karena penganiayaan.  Nama mereka pun tidak tercatat di dalam 
Alkitab.  Meskipun mereka orang biasa, tetapi mereka tidak berhenti 
bersaksi tentang Kristus.  Gereja Antiokhia lahir dari orang-orang yang lahir 
baru dalam Kristus.  Mereka mengabarkan Injil kepada tetangga, teman, 
dan siapa saja yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.  Semangat 
orang Kristen Antiokhia harus diteruskan oleh orang-orang Kristen GPBB 
agar Injil terus menyebar.

2. Gereja harus berkembang melalui pengudusan orang-orang percaya (ayat 22-26a).
GPBB dimulai dari segelintir jemaat ORPC, dan sekarang total jemaat 
Inggris dan jemaat Indonesia sudah sekitar 1000 orang.  Kita harus seperti 
gereja Antiokhia.  Kita tidak boleh berhenti mengabarkan Injil.  Tuhan 
punya rencana mengapa kita di sini.  Salah satunya ialah untuk membawa 
jiwa-jiwa baru kepada Kristus.  Meskipun banyak dari jemaat di Antiokhia 
baru percaya tetapi iman mereka terjaga dari cobaan iblis dan mereka terus 
berusaha untuk hidup kudus. 

3. Gereja harus berdampak positif bagi lingkungan di mana ia berada (ayat 26b-30).
Pada awalnya, jemaat di Antiokhia disebut Kristen karena orang di sekitar 
mereka tidak tahu harus memanggil mereka apa.  Orang di sekitar mereka 
hanya tahu bahwa mereka selalu berbicara tentang Kristus dan kehidupan 
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mereka dipenuhi oleh kasih Kristus.  Dari situlah nama Kristen bermula 
yang artinya adalah pengikut Kristus.  Di Antiokhia, orang Kristen memberi 
dampak positif; memberi contoh hidup dalam kasih dan saling tolong 
menolong.  Keberadaan mereka memberi sumbangsih nyata.  Bahkan di 
saat ada berita kelaparan di daerah lain, tiap-tiap mereka dengan penuh 
kesungguhan memberikan dari apa yang mereka mampu untuk menolong.  
Dari sini kita bisa belajar bagaimana sebagai jemaat GPBB, kita pun 
bisa memiliki dampak positif di sekitar melalui pelayanan kita.  Dengan 
sungguh-sungguh dan dengan kesetiaan maka pelayanan kita pasti akan 
diberkati oleh Tuhan.  

Jika ingin diberkati TUHAN, maka GPBB harus terus memberitakan Injil agar 
banyak orang lahir baru dalam Kristus.  GPBB juga harus berkembang dan 
berdampak positif bagi lingkungan di sekitar Bukit Batok. ST P  
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DAYSenin, 15 Juli 2019                                                 196

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Kisah Para Rasul 11:19-30 

Jika gereja ingin diberkati Tuhan maka:
1. Gereja harus lahir dari orang-orang yang lahir baru dalam Kristus (ayat 19-

21).
Pada abad pertama, Antiokhia adalah kota perdagangan yang berkembang 
pesat.  Di sana tinggal berbagai macam suku bangsa dan budaya, mirip 
seperti Singapura.  Injil datang ke Antiokhia tidak melalui para rasul, 
penginjil atau misionaris tetapi melalui orang Kristen biasa yang lari dari 
Yerusalem karena penganiayaan.  Nama mereka pun tidak tercatat di dalam 
Alkitab.  Meskipun mereka orang biasa, tetapi mereka tidak berhenti 
bersaksi tentang Kristus.  Gereja Antiokhia lahir dari orang-orang yang lahir 
baru dalam Kristus.  Mereka mengabarkan Injil kepada tetangga, teman, 
dan siapa saja yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.  Semangat 
orang Kristen Antiokhia harus diteruskan oleh orang-orang Kristen GPBB 
agar Injil terus menyebar.

Pertanyaan Induktif:
Sebagaimana jemaat mula-mula disenangi banyak orang dan itu membuat banyak 
orang menjadi percaya.  Mengapa orang Kristen mula-mula banyak disenangi oleh 
masyarakat non-Kristen dibandingkan jemaat Kristen zaman sekarang yang lebih 
banyak tidak disenangi oleh lingkungannya?  Apakah ini berkenaan dengan gaya 
hidup atau doktrin?  Eksklusivitas atau Inklusivitas?    

Pertanyaan Reflektif:
Apakah gaya hidup kekristenan kita eksklusif atau inklusif? Mana yang 
seharusnya menjadi gaya hidup yang disenangi oleh lingkungan?
     
Penutup: 
Berdoa agar gereja dan kita pribadi dapat menjadi berkat dan disenangi oleh 
lingkungan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil 

mengajar banyak orang.  Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya 
disebut Kristen.”

(Kisah Para Rasul 11:26)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Taw 27; Yes 9-12
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DAY Selasa, 16 Juli 2019197

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 1 Tesalonika 1:2-10 

2. Gereja harus berkembang melalui pengudusan orang-orang percaya (ayat 
22-26a).
GPBB dimulai dari segelintir jemaat GPO, dan sekarang total jemaat Inggris 
dan jemaat Indonesia sudah sekitar 1000 orang.  Kita harus seperti gereja 
Antiokhia.  Kita tidak boleh berhenti mengabarkan Injil.  Tuhan punya 
rencana mengapa kita di sini.  Salah satunya ialah untuk membawa jiwa 
jiwa baru kepada Kristus.  Meskipun banyak dari jemaat di Antiokhia baru 
percaya tetapi iman mereka terjaga dari cobaan iblis dan mereka terus 
berusaha untuk hidup kudus. 

Point kedua ini tepat seperti 1 Tesalonika 1:5a, “Sebab Injil yang kami beritakan 
bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan 
kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh.” 

Injil tidak efektif jika hanya diberitakan melalui kata-kata tetapi harus melalui 
perubahan dan perbuatan hidup agar jemaat GPBB yang kini berjumlah kurang 
lebih 1000 orang dapat semakin bertambah.  Dan dari pertambahan jemaat itu, 
paling tidak kita dapat berkontribusi satu jiwa saja.
     
Pertanyaan Induktif:
Ada tiga hal yang disebut dalam ayat 3: Pekerjaan iman, usaha kasih, dan 
ketekunan pengharapan.  Manakah dari ketiga aspek tersebut yang paling sering 
terganggu sehingga akibatnya mengganggu pelayanan kita?  Dan mengapa aspek 
itu yang paling sering diganggu?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah dalam perjalanan kerohanian kita saat ini, kita memiliki pekerjaan iman, 
usaha kasih, dan ketekunan pengharapan?  Atau saat ini kita justru sedang 
“nganggur” iman, tidak ada usaha kasih, dan tidak tekun dalam pengharapan?  
Usaha apa yang kita ingin lakukan untuk mengatasi hal tersebut?

Penutup: 
Doakan agar kita bertekad membawa satu jiwa bagi Kristus.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, 

tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh.”
(1 Tesalonika 1:5a)

Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 13-17
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DAYRabu, 17 Juli 2019 198

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  2 Timotius 4:1-8.

3.    Gereja harus berdampak positif bagi lingkungan di mana ia berada (ayat 26b-30).
Pada awalnya, jemaat di Antiokhia disebut Kristen karena orang di sekitar 
mereka tidak tahu harus memanggil mereka apa.  Orang di sekitar mereka 
hanya tahu bahwa mereka selalu berbicara tentang Kristus dan kehidupan 
mereka dipenuhi oleh kasih Kristus.  Dari situlah nama Kristen bermula 
yang artinya adalah pengikut Kristus.  Di Antiokhia, orang Kristen memberi 
dampak positif; memberi contoh hidup dalam kasih, dan saling tolong 
menolong.  Keberadaan mereka memberi sumbangsih nyata.  Bahkan di 
saat ada berita kelaparan di daerah lain, tiap-tiap mereka dengan penuh 
kesungguhan memberikan dari apa yang mereka mampu untuk menolong.  
Dari sini kita bisa belajar bagaimana sebagai jemaat GPBB, kita pun bisa 
memiliki dampak positif di sekitar kita melalui pelayanan kita.  Dengan 
sungguh-sungguh dan dengan kesetiaan maka pelayanan kita pasti akan 
diberkati oleh Tuhan. 

Seperti perintah di 2 Timotius 4:2 maka mulai saat ini kita harus menyadari 
bahwa ada sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan sepanjang kehidupan kita, 
yaitu dengan membagikan, memberitakan Injil Kristus kepada semua orang.  
Dengan cara inilah kita bisa berdampak bagi lingkungan di mana kita berada.

Pertanyaan Induktif
Kita harus memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya.  Apakah waktu 
menentukan cara kita memberitakan Injil?  Jika Ya, bagaimana memberitakan Injil 
ketika baik waktunya dan bagaimana memberitakan Injil ketika tidak baik waktunya?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita bisa memberitakan Injil ketika tidak baik waktunya sementara kita 
tidak memberitakan Injil ketika sedang baik waktunya?

Penutup:
Berdoalah agar kita terus setia memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa 

yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.”
(2 Timotius 4:2)

Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 18-22
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DAY Kamis, 18 Juli 2019199

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Kisah Para Rasul 8:4-25

Siapakah yang bertanggung jawab mengabarkan Injil?  Pendeta?  Majelis?  
Misionaris?  Umumnya orang Kristen menganggap bahwa kewajiban 

mengabarkan Injil adalah tanggung jawab para pemimpin Gereja.  Mari 
kita simak apa yang Alkitab katakan tentang hal ini.  Alkitab jelas dan tegas 
menyatakan bahwa tugas mengabarkan Injil adalah tugas:
1. Semua orang percaya adalah ‘garam’ atau ‘terang dunia’ (Matius 5:13-16).
2. ‘Kamu akan menjadi saksi-Ku’ (Kisah Para Rasul 1:8); ‘Kami ini adalah 

utusan-utusan Kristus’ (2 Korintus 5:20).
3. Teladan orang Kristen pada gereja mula-mula (Kisah Rasul 8:1,4).
4. Perintah Yesus Kristus (Matius 28:19-20).

Menyimak keempat poin di atas, jelaslah bahwa kewajiban mengabarkan Injil 
adalah tanggung jawab setiap orang yang telah menerima Kristus menjadi Tuhan 
dan Juruselamatnya.  Setiap orang percaya wajib mengabarkan Injil sesuai 
kemampuan dan karunia-karunia yang dianugerahkan Roh Kudus kepadanya.

Pertanyaan Induktif:
Dalam kasus Simon ingin membeli kuasa dan karunia Allah, kita dapat 
menyimpulkan bahwa kuasa Ilahi dan karunia Ilahi tidak dapat dibeli dengan uang, 
tidak dapat dibuat-buat atau didramakan.  Menurut ayat 22, kuasa dan karunia 
Ilahi didapatkan dengan cara apa? 

Pertanyaan Reflektif:
Mengabarkan Injil paling indah melalui perubahan kehidupan kita, ketika Tuhan 
memberikan kuasa dan karunia Ilahi yang diberikan secara natural karena 
pertobatan dan perubahan kita.  Janganlah mencari-cari karunia Ilahi dengan cara-
cara duniawi.

Penutup: 
Berdoalah agar kehidupan kita membuat orang lain menjadi percaya Kristus.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu 
dengan perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: Berilah 

dirimu didamaikan dengan Allah.”
(2 Korintus 5:20)

Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 23-27
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DAYJumat, 19 Juli 2019 200

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  1 Petrus 2:1-10

Ada banyak orang dengan sinis berkata bahwa keberadaan gereja percuma saja 
sebab di luar gereja masih banyak orang terlibat dalam berbagai dosa.  Gereja 

tidak membuat orang tertarik untuk bertobat.  Kesinisan itu harusnya membuat 
kita semua berpikir dan bertobat.  Mengapa di luar gereja masih banyak orang tidak 
bertobat.  Salah satu sebabnya adalah banyak orang Kristen tidak mengabarkan Injil.  
Dan ini yang lebih parah yaitu tidak hidup sesuai Injil. 

Mengapa mereka tidak mengabarkan Injil?
1. Sikap masa bodoh terhadap keadaan di luar gereja.  Contoh: Matius 25:31-46.
2. Tidak ada kasih Kristus kepada manusia yang hilang (Lukas 19:41-44).
3. Takut ancaman dan reaksi penolakan.  “Takut kepada orang mendatangkan 

jerat” (Amsal 29:25).  Bermacam-macam ketakutan antara lain:
•	 Takut ditertawakan, dibenci, dianiaya, dianggap aneh, dan lain-lain. 

(Yohanes 15:18-21; Matius 24:9)
•	 Takut kehilangan kedudukan dalam masyarakat. (Yohanes 12:42-43)
•	 Malu karena belum mengerti dasar-dasar iman Kristen. 
•	 Malu karena tidak memiliki kehidupan Kristen yang baik. (Matius 

23:27-28)

Mari kita bertobat dan janganlah karena aspek-aspek di atas sehingga kita tidak 
mengabarkan Injil dan menghambat pekerjaan penginjilan.  Pekerjaan di ladang 
Tuhan memang berat, namun mulia dan indah.

Pertanyaan Induktif:
Apa artinya “makanan keras” adalah untuk orang-orang dewasa? (ayat 14) 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah selama ini kita masih menjadi bayi Kristen?  Kemalasan membuat kita tidak 
bertumbuh dalam iman?

Penutup:
Berdoalah agar kita dapat menjadi kawan, warga, keluarga bagi setiap saudara 
seiman.

Ayat Emas Hari ini: 
“Sebab sekalipun kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, 

kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas  pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih 
memerlukan susu, bukan makanan keras.”

(Ibrani 5:12)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Raj 18; 2 Taw 29-31, 



•  Saat Teduh Pribadi  •   33

DAY Sabtu , 20 Juli 2019201
Bacaan Alkitab Setahun : Maz 48; Hosea 1-7

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Matius 4:18-25 

Kebahagiaan dan sukacita orang Kristen adalah ketika dipilih oleh Allah, menjadi 
murid Kristus.  Kemudian diperlengkapi dan diutus menjadi pemberita Injil.  

Inilah sukacita dan kebahagiaan yang tidak mungkin diberikan oleh dunia.  Coba 
Anda bayangkan ketika presiden Indonesia memilih dan mengutus Anda menjadi 
duta bangsa, maka Anda pasti bangga dan segera melaksanakan tugas itu dengan 
setia.  

Begitu juga dengan penginjilan.  Kita dipilih oleh Tuhan di atas segala tuhan.  Kita 
ditetapkan sebagai duta Kristus mengabarkan kabar sukacita.  Mengapa kita tidak 
bangga?  Mengapa kita malu?  Mengapa kita abaikan dan menolak tugas besar ini?

Yesus Kristus memilih Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes sebagai penjala 
manusia.  Mereka berempat bersaudara dan mereka dengan penuh spirit militer 
berkata siap untuk melaksanakan penjalaan manusia.  Prinsip-prinsip menjala ikan 
dijadikan prinsip dasar menjala manusia.  Tidakkah ini luar biasa.

Pertanyaan Induktif:
Apa artinya “Penjala manusia”?  Dan prinsip apa dalam menjala ikan yang bisa 
dijadikan prinsip pengabaran Injil (menjala manusia)?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita pernah memancing manusia atau menjala manusia?  Kapan terakhir kali 
kita menjala manusia?

Penutup:
Doakan agar kita dapat memulai menjala manusia. 

Ayat Emas Hari ini: 
“Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku, 

dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.”
(Matius 4:19)
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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. 

Yakobus 1:26

“Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, 
tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya 

sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.” 

Minggu , 21 Juli 2019 202
Bacaan Alkitab Setahun : Hosea 8-14
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KETIGA PULUH JULI 2019

Tema Khotbah    :  

“KAMU YANG MEMBERI MEREKA MAKAN”  

Tanggal Khotbah :  Minggu, 22 Juli 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Traugott Boeker  
Bacalah terlebih dahulu :  Lukas 9:10-17

Peristiwa pemberian makan lima ribu orang ini sangat historis dan satu-
satunya mujizat yang tercatat di 4 Injil (Matius, Markus, Lukas, Yohanes). 

Ada dua pelajaran yang sangat indah dalam peristiwa ini:
1. Tuhan Yesus mempunyai kuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
2. Yesus memampukan kita murid-muridNya untuk bisa berbagi kepada orang 

lain, tapi semuanya dari Dia.

Beberapa poin dari bacaan Matius 14:14-21:
1. Tuhan Yesus sangat kaya. Rencana untuk beristirahat gagal karena ada 

banyak orang mengikutiNya.  Tapi, Dia tidak merasa terganggu. Dia kaya 
dalam damai sejahtera, tidak terganggu akan kehadiran orang banyak yang 
butuh Dia. Tuhan Yesus melihat dengan penuh kasih, tidak egois, melihat 
ke dalam kebutuhan tiap-tiap orang, keramahan asli yang tidak dibuat-
buat. Tuhan Yesus tahu masalah kita masing-masing dan hatiNya tergerak 
dengan belas kasihan.

2. Kita abai membagikan kekayaan rohani kita.  Apakah murid-murid Yesus 
miskin? Seringkali kita hanya memakai akal sehat: “... hari sudah sore… 
suruh mereka pergi (ayat 15); “Kami hanya punya lima roti dan dua ikan” 
(ayat 17). Ingatlah kekayaan rohani yang kita miliki untuk dibagikan kepada 
orang lain (misi di Indonesia menjangkau suku-suku yang belum mengenal 
Tuhan). Seringkali kita abai karena kita selalu hanya memakai akal sehat 
kita saja: Saya tidak bisa, saya sibuk, saya punya tanggung jawab lain, dll.

3. Tuhan Yesus mau memberkati orang lain melalui kita. “Tidak usah mereka 
pergi, kalian saja memberi mereka makan” (ayat 16). Kita merasa tidak 
sanggup karena kita merasa miskin, tapi bawalah kepada Yesus semua 
yang kita miliki (kecerdasan, intelektual, karier kita, dll) dan Yesus akan 
memampukan kita, jangan kuatir, Ia tidak menahan kebaikan dari orang 
yang hidupnya tak bercela (Mazmur 84:12). Syukurilah apa yang bisa 
kita bawa kepada Tuhan dan Ia mau kita berbagi. Tuhan menunggu kita 
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melayani suku-suku di Indonesia yang belum mengenalNya. Jadikan profesi 
kita pintu masuk memberkati orang lain.

Kita tidak akan pernah rugi ketika kita memberi mereka makan. Peristiwa 
memberi makan lima ribu orang ini berakhir dengan semua orang makan 
dengan kenyang dan sisa 12 bakul makanan untuk murid-murid. Betapa Tuhan 
memberi sangat besar jauh lebih besar dari yang kita bisa beri kepadaNya. 
Bawalah yang kita miliki kepada Tuhan, Anda akan jadi berkat bagi orang lain, 
dukung dan doakanlah pekerjaan misi, dan percayalah kita tidak akan rugi. ST P  
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DAYSenin, 22 Juli 2019                                                 203

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Kisah Para Rasul 11:19-30 

Peristiwa pemberian makan lima ribu orang ini sangat historis dan satu-satunya mujizat 
yang tercatat di 4 Injil (Matius, Markus, Lukas, Yohanes). Ada dua pelajaran yang 

sangat indah dalam peristiwa ini:
1. Tuhan Yesus mempunyai kuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
2. Yesus memampukan kita murid-muridNya untuk bisa berbagi kepada orang lain, tapi 

semuanya dari Dia.

Kalimat “kamu harus memberi mereka makan” sangat sensasional. Secara teologis 
berarti Yesus ingin menunjukkan kuasa menciptakan dari tidak ada menjadi ada atau 
memampukan murid-muridNya berbagi kepada orang banyak. Tetapi, secara sosial juga 
mengajarkan murid-murid untuk bertanggung jawab. Ketika ada masalah janganlah 
melarikan diri dari tanggung jawab dengan membuat narasi-narasi rasional seolah-olah 
persoalan ini bukan tanggung jawab kita atau bukan salah kita, dll.

Yesus sedang mendidik murid-muridNya untuk menghadapi masalah seberat apapun dan 
berpikir keras dengan mengandalkan Tuhan untuk mencari solusinya. Secara logika lima 
roti dan dua ikan tidak akan sanggup memberi makan lebih dari 5000 orang. “Sebab di 
situ ada kira-kira lima ribu orang laki-laki.”  (Lukas 9:14). Tetapi apa yang tidak mungkin 
menjadi mungkin.

Pertanyaan Induktif:
Mengapa Yesus memerintahkan murid-muridNya untuk memberi mereka makan 
dulu baru melanjutkan pengajaranNya (khotbahNya)? Mengapa Yesus tidak membuat 
mujizat dengan mengenyangkan mereka saja tanpa perlu memecah-mecahkan roti dan 
ikan sampai sisa 12 bakul? Bukankah manusia hidup bukan dari roti saja? Bagaimana 
ada menganalisa hal ini?    

Pertanyaan Reflektif:
Kapan terakhir kali kita mengabaikan tanggung jawab kita baik di studi, kantor, 
keluarga atau pelayanan di gereja? Maukah kita jadikan itu pengabaian yang terakhir.
     
Penutup: 
Berdoa agar Tuhan memberikan pelatihan pelatihan untuk melatih kepekaan kita 
bertanggung jawab untuk semua masalah dalam hidup kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Kamu harus memberi mereka makan!...” 

(Lukas 9:13)

Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 28-30



•  Saat Teduh Pribadi  •   39

DAY Selasa, 23 Juli 2019204

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 3:10-17 

Ayat 17 berkata bahwa setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk 
perbuatan baik. Menjadi pertanyaan adalah diperlengkapi dengan apa? Mari kita 

simak ayat ayat sebelumnya. Setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan:
1. Niat untuk meneladani Tuhan Yesus dan tokoh-tokoh rohani seperti rasul 

Paulus (ayat 10)
2. Keberanian menghadapi penderitaan dan kesusahan (ayat 11-12) 
3. Berpegang teguh pada ajaran yang sehat (ayat 14-15)
4. Memakai firman Tuhan sebagai landasan (ayat 16) 

Jika kita berbuat baik dengan dasar ke empat point di atas maka kita akan selalu 
tergerak untuk berbuat baik dan kita tidak takut tertolak ketika kita berbuat baik. 
Kita senantiasa berpegang pada ajaran sehat dan firman Tuhan sehingga kita akan 
bijak dan tidak sembarangan berbuat baik. 

Tuhan Yesus sangat kaya. Rencana untuk beristirahat gagal karena ada banyak orang 
mengikutiNya (Lukas 9:10-17). Tapi, Dia tidak merasa terganggu. Dia kaya dalam 
damai sejahtera, tidak terganggu akan kehadiran orang banyak yang butuh Dia. 
Tuhan Yesus melihat dengan penuh kasih, tidak egois, melihat ke dalam kebutuhan 
tiap-tiap orang, keramahan asli yang tidak dibuat-buat. Inilah teladan sempurna yang 
harus kita ikuti. Tuhan Yesus tahu masalah kita masing-masing dan hatiNya tergerak 
dengan belas kasihan.
     
Pertanyaan Induktif:
Apa yang dimaksud dengan “tidak sembarangan berbuat baik?”

Pertanyaan Reflektif:
Tuhan Yesus tahu masalah kita masing-masing dan hatiNya tergerak dengan belas 
kasihan untuk menolong kita. Maukah kita berserah kepada Tuhan Yesus.

Penutup: 
Doakan agar kita bersedia diperlengkapi Allah untuk berbuat baik.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang 

berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang 
benar yang tidak memerlukan pertobatan.”( Lukas 15:7)

Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 31-34
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DAYRabu, 24 Juli 2019 205

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  2 Timotius 4:1-8.

Jika kita belum pernah mendapat pujian karena kebaikan kita berarti kita 
belum pernah berbuat baik. Jika tidak ada bagian dalam hidup kita yang bisa 

menjadi inspirasi bagi orang lain atau paling tidak bagi keluarga kita maka hidup 
kita belum berbuat apa-apa. Kita memang tidak mencari-cari atau ngarep.com 
pujian, tetapi jika kita tidak pernah dipuji karena kehidupan rohani kita maka 
ada satu masalah dalam rohani kita.

Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bahwa kita menjadi garam dan terang melalui 
ajaran Kristus dan perbuatan baik kita. Jika kita tidak berbuat baik maka kita 
bukan garam dan terang dunia. Dan kita abai membagikan kekayaan rohani 
kita.  Apakah murid-murid Yesus miskin? Seringkali kita hanya memakai akal 
sehat: “... hari sudah sore… suruh mereka pergi (ayat 15); “Kami hanya punya 
lima roti dan dua ikan” (ayat 17). Ingatlah kekayaan rohani yang kita miliki 
untuk dibagikan kepada orang lain (misi di Indonesia menjangkau suku-suku 
yang belum mengenal Tuhan). Seringkali kita abai karena kita selalu hanya 
memakai akal sehat kita saja: Saya tidak bisa, saya sibuk, saya punya tanggung 
jawab lain, dll.

Pertanyaan Induktif
Bandingkan Matius 5:16 dengan Efesus 1:12. Teliti dimana kesamaannya?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita telah menjadi garam dan terang? Apakah ada orang yang memuji 
kita karena perbuatan baik kita? Jika tidak ada, maka mulaikan berbuat baik. 
Jangan menutup mata untuk kesusahan orang lain.

Penutup:
Berdoalah agar kita menjadi terang dan terang kita memperlihatkan apa yang 
harus kita perbuat untuk sekitar kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 

perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.” 
(Matius 5:16)

Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 35-36
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DAY Kamis, 25 Juli 2019206

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Kisah Para Rasul 8:4-25

Janda-janda miskin yang dibuatkan pakaian oleh Tabita (Dorkas) merasakan 
kehilangan ketika Tabita meninggal dunia. Tabita adalah murid Yesus yang 

tinggal di Yope dan terkenal di lingkungannya karena kebaikan hatinya. Tabita 
“banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah” (ayat 36). Kemudian, ia 
sakit lalu meninggal. Pada waktu itu, Petrus sedang mengunjungi sebuah kota 
dekat Yope, maka dua orang dari jemaat pergi menemui Petrus dan memintanya 
datang ke Yope.

Yope terkenal bukan hanya kotanya tetapi juga seorang tokoh wanita, seorang 
penjahit yang sangat rajin berbuat baik. Tabita ingin memakai talenta membuat 
baju menjadi berkat bagi banyak orang khususnya para janda di Yope. 

Seperti Tabita, Tuhan Yesus mau memberkati orang lain melalui kita. “Tidak usah 
mereka pergi, kalian saja memberi mereka makan” (Lukas 9:16). Kita merasa tidak 
sanggup karena kita merasa miskin, tapi bawalah kepada Yesus semua yang kita 
miliki (kecerdasan, intelektual, karier kita, dll) dan Yesus akan memampukan kita, 
jangan kuatir, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tak bercela 
(Mazmur 84:12). Syukurilah apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan dan Ia mau 
kita berbagi. Tuhan menunggu kita melayani suku-suku di Indonesia yang belum 
mengenalNya. Jadikan profesi kita pintu masuk memberkati orang lain.

Pertanyaan Induktif:
Kebaikan dan kebangkitan Tabita membuat banyak orang percaya Yesus (ayat 42). 
Jika mengabarkan Injil bisa melalui berbagai cara mengapa tidak ada satu carapun 
yang kita pakai untuk memberitakan Injil? 

Pertanyaan Reflektif:
Kiranya perbuatan baik yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita akan 
mendorong mereka memikirkan tentang Allah dan merasa dikasihi pula oleh Allah. 
Sudahkah kita berbuat baik kepada sesama kita?

Penutup: 
Berdoalah agar kita memulai menjadi pendoa syafaat.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Lalu pergilah TUHAN, setelah Ia selesai berfirman kepada Abraham 

dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya.”  
(Kejadian 18:33)

Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 37-39; Maz 76
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DAYJumat, 26 Juli 2019 207

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Amsal 11:17-19

Mengapa harus berbuat baik? Karena pada saat kita berbuat baik, maka kita 
berbuat baik kepada diri kita sendiri. Amsal 11:17, “Orang yang murah hati 

berbuat baik kepada diri sendiri., tetapi orang yang kejam menyiksa badannya 
sendiri.” Bill Hybels mengatakan bahwa ini bukan hanya sebagai motivasi berbuat baik 
melainkan sebuah keuntungan yang tak terelakkan. Perbuatan baik tidak selalu berarti 
kita lebih hebat, lebih mampu atau lebih yang lainnya. Perbuatan baik juga bukan 
demi puas diri atau membenarkan diri. Namun hal ini berarti kita menyadari bahwa 
keberadaan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita tidak 
selalu untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Kita hanya menjadi saluran berkat. 

Kita berbuat baik supaya di dunia ada keseimbangan. 2 Korintus 8:13-14, “Sebab 
kamu dibebani bukanlah supaya orang orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya 
ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan 
kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu 
supaya ada keseimbangan.”

Pertanyaan Induktif:
Apa yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan di sini? Apakah artinya selama 
belum ada keseimbangan itu berarti kita harus terus berbuat baik kepada orang-orang 
tertentu? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita semakin serakah dan egois ketika diberkati oleh Tuhan?

Penutup:
Berdoalah agar kita dapat menjadi penyeimbang bagi keluarga dan sesama kita.

Ayat Emas Hari ini: 
“Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi 

supaya ada keseimbangan.  
(2 Korintus 8:13)

Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 40-43
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DAY Sabtu , 27 Juli 2019208
Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 44-48

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Matius 4:18-25 

Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Afrika. Seorang yang bernama Vusamazulu 
Mutwa yang berasal dari suku Bantu. Pada suatu hari anaknya menderita sakit 

keras, dia berusaha menyelamatkan anaknya dengan berlari sejauh 2 mil di tengah 
panas dan debu menuju sebuah rumah sakit Africa’s Baragwanath Hospital. Anaknya 
terkena penyakit gastric enteritis – sejenis infeksi penyakit perut. Namun terlambat. 
Anaknya tak terselamatkan. Bagi penduduk suku Bantu, pemakaman merupakan hal 
yang dianggap penting. Mengubur di sembarang tempat merupakan aib.
Di tempat itu pemakaman dikelola oleh gereja setempat. Sayangnya, Vusama 
bukan beragama kristen. Tapi dia mencoba menemui Pastor untuk meminta agar 
anaknya dapat dikuburkan ditempat yang layak, tapi Pastor tersebut menolak tanpa 
memberi alasan yang jelas. Lalu Vusama menulis semua pengalaman pahitnya dalam 
sebuah credo yang berjudul “Why Christianity has failed in Africa”, yang kemudian 
dibukukan dengan Judul “Africa is my Witness.” Dalam Credo tersebut Vusama 
mengatakan: “Sungguh aneh, seorang pastor yang sudah dikenalnya selama ini 
menolak untuk memberikan tempat penguburan yang layak bagi anaknya karena dia 
bukan anggota gereja”. Lalu dia melanjutkan pernyataannya “Para Kriminal adalah 
orang-orang yang picik dan sadis yang menggunakan jubah putih. Kita semua telah 
dijerumuskan dalam pengajaran dan agama yang kaku yang hanya tahu kata-kata suci 
tanpa memiliki belas kasihan terhadap sesama. Tragis!” (http://pesta.org/node/992)
Pesan moral yang ingin disampaikan adalah janganlah kita hidup secara ekslusif dan 
egois. Betul perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, tapi perbuatan baik kita akan 
menghantar orang lain mengenal Kasih Kristus. Iman Kristen bukan hanya teori 
dihafal tetapi juga perintah untuk dipraktekkan.

Pertanyaan Induktif:
Berapa sering karena kepelitan kita yang dibungkus dengan dalih agama dan moral 
justru menghambat orang menemukan Kristus dalam hidup kita.

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita sudah berbagi berkat kepada orang yang membutuhkan?

Penutup:
Doakan agar kita menjadi altruis bukan egois. 

Ayat Emas Hari ini: 
“Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi 

nyata, bahwa kamu melakukan pelanggaran.”  
(Yakobus 2:9)
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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. 

Yakobus 3:13

“Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? 
Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan 

perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari 
kelemahlembutan.” 

Minggu , 28 Juli 2019 209
Bacaan Alkitab Setahun : 2 Raj 19; Maz 46,80,135
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Tema Khotbah    :  

“BERLOMBA MAJU DAN TEKUN”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 29 Juli 2018
Pengkhotbah :  Pr. Yudi Jatmiko
Bacalah terlebih dahulu :  Ibrani 12:1-6

Surat Ibrani ditulis oleh rasul Paulus untuk memberikan dukungan moral 
kepada jemaat yang tersebar karena penindasan. Ayat 1: “Dengan tekun” 

hypomone = tetap tinggal, bertahan walaupun berada di bawah tekanan. Tekanan 
yang mereka alami: (1) Penganiayaan: Dari luar: Dari kaisar Claudius (ca.49 M; 
Kis.18:2; Ibr.10:32-34) dan Kaisar Nero (ca.64M). Orang Kristen ditindas dan 
dilarang hidup di Roma, akibatnya mereka tersebar; (2) Ajaran Sesat: Dari dalam: 
Yudaisme dan Gnostikisme dan penganiayaan (Ibrani 6:1-3). 

Mereka yang seharusnya sudah menjadi pengajar, tapi iman mereka mudah 
digoyahkan dan mereka masih menuntut makanan bayi.

Bagaimana dengan kita yang tidak ditindas dan tidak ada ajaran sesat.
Apa yang menjadi tantangan iman kita? Ada 3 hal: 
1. Sekularisme: Iman bukan posisi penting dalam hidup. Kehidupan dinilai 

dengan benda. Rohani dipisah dari pikiran dan aktivitas kehidupan harian. 
Religius value tidak dibicarakan atau diajarkan di sekolah, sehingga anak-anak 
tidak ada “pengalaman iman”, tidak peka dengan pertolongan Tuhan dan 
tidak bisa merasakan berjalan bersama Tuhan. Iman hanya menjadi dekorasi 
rohani. 

2. Pragmatisme: Nilai spiritualitas dikalahkan oleh nilai efektivitas. Kuantitas 
lebih penting dari kualitas. Suatu program tidak dinilai dari objektivitasnya, 
tapi yang penting bisa mencapai sasaran dan meningkatkan jumlah. 

3. Separation: Karena tuntutan pekerjaan hidup terpisah dari keluarga, terpisah 
fisik-spiritual. Jika tidak bijak maka hal ini bisa berdampak pada keluarga. 

Bagaimana kita tetap bisa memelihara dan tekun dalam iman?
1. Meneladani Para Saksi Iman (ayat 1b). 

Para saksi iman (Ibrani 11:4-40) begitu teguh dan setia. Kita bisa belajar 
kedewasaan Iman dari mereka di sekitar kita. Dalam komunitas K2 kita bisa 

PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KETIGA PULUH SATU JULI 2019
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saling memperhatikan, mendoakan, dan memberikan perlindungan dan 
dukungan. 

2. Menanggalkan Semua Beban dan Dosa (ayat 1b).
Ini bahasa figuratif untuk “menggantikan pakaian yang usang atau kotor” 
dan mengenakan pakaian baru. Kita harus tanggalkan semua beban dan 
dosa, karena dosa seperti lintah yang menghisap darah dan menghambat 
pertumbuhan rohani dan membuat hidup kita tidak produktif. 

3. Memandang Kepada Yesus (ayat 2).
Memimpin kita dalam iman (the author/pioneer of our faith). Membawa iman 
kepada kesempurnaan (perfector of our faith). Anugerah Tuhan selalu baru 
tiap pagi. Saving Grace and Sustaining Grace. Tuhan akan selalu membimbing 
dan menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji 
memberikan suka cita setiap hari. Itulah kekuatan kita. Amin! ST P  
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Ibrani 12:1-6

Surat Ibrani ditulis oleh rasul Paulus untuk memberikan dukungan moral kepada 
jemaat yang tersebar karena penindasan. Ayat 1: “Dengan tekun” hypomone = 

tetap tinggal, bertahan walaupun berada di bawah tekanan. Tekanan yang mereka 
alami: (1) Penganiayaan: Dari luar: Dari kaisar Claudius (ca.49 M; Kis.18:2; Ibr.10:32-
34) dan Kaisar Nero (ca.64M). Orang Kristen ditindas dan dilarang hidup di Roma, 
akibatnya mereka tersebar; (2) Ajaran Sesat: Dari dalam: Yudaisme dan Gnostikisme 
dan penganiayaan (Ibrani 6:1-3). Mereka yang seharusnya sudah menjadi pengajar, 
tapi iman mereka mudah digoyahkan dan mereka masih menuntut makanan bayi.

Gereja selalu menghadapi serangan dari dua pihak, luar dan dalam. Dari luar adalah 
mereka yang tidak suka dengan kekristenan. Akibatnya terjadi aniaya, penindasan, 
pelarangan, dll. Jika serangan dari dalam biasanya berupa ajaran sesat, pertikaian antar 
pemimpin gereja, perebutan kuasa, uang, dll. Akibatnya terjadi perpecahan gereja.
Sebagai orang Kristen yang dewasa menyikapi semua hal ini dengan tenang dan tidak 
membuat iman kita hancur. Semua tantangan baik dari luar maupun dari dalam 
harus menjadikan kita orang Kristen yang dewasa dan kuat. 

Pertanyaan Induktif: 
Berlomba di ayat pertama berarti “berlari cepat.” Karena pada waktu itu olah raga 
hanya lomba lari (atletik). Itu sebabnya atletik disebut sebagai ibu dari semua 
olahraga. Berlomba dengan tekun bisa juga disebut dengan “Berlari cepat dengan 
tekun sampai ke garis finish. Jika demikian apa artinya “Berlomba dengan tekun 
dalam perlombaan?”

Pertanyaan Reflektif:
Apakah dalam menjalani kehidupan iman dengan segala tantangannya, kita bisa 
belajar setia dan tekun tidak menjadi orang Kristen yang mudah murtad.

Penutup:
Dalam konteks perlombaan di Ibrani 12 ini bukanlah soal siapa yang menang atau 
yang pertama masuk finish, tetapi yang menang adalah semua yang berhasil masuk 
finish, tidak peduli urutannya. Berdoa agar kita memiliki jiwa yang teguh, setia dan 
tekun untuk terus masuk finish. 

Ayat Emas Hari Ini:
“Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita 
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan 

tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.” 
(Ibrani 12:1)

Senin, 29 Juli 2019 210
Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 49-53
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Ibrani 13:1-9

Perikop renungan kita hari ini berbicara tentang bahaya yang mengancam 
eksistensi iman kita. Tantangan iman kita saat ini adalah:

1. Sekularisme: Iman bukan posisi penting dalam hidup. Kehidupan dinilai 
dengan benda. Rohani dipisah dari pikiran dan aktivitas kehidupan harian. 
Religius value tidak dibicarakan atau diajarkan di sekolah, sehingga anak-anak 
tidak ada “pengalaman iman”, tidak peka dengan pertolongan Tuhan dan 
tidak bisa merasakan berjalan bersama Tuhan. Iman hanya menjadi dekorasi 
rohani. (ayat 5)

2. Pragmatisme: Nilai spiritualitas dikalahkan oleh nilai efektivitas. Kuantitas lebih 
penting dari kualitas. Suatu program tidak dinilai dari objektivitasnya, tapi yang 
penting bisa mencapai sasaran dan meningkatkan jumlah. (ayat 9)

3. Separation: Karena tuntutan pekerjaan hidup terpisah dari keluarga, terpisah 
fisik-spiritual. Jika tidak bijak maka hal ini bisa berdampak pada keluarga. (1-4)

Pertanyaan Induktif: 
Beberapa poin penting: 1) Penuh hormat terhadap perkawinan. 2) Jangan menjadi 
hamba uang. 3) Jangan mudah disesatkan oleh berbagai ajaran yang baru dan aneh.
Dari ketiga tantangan di atas, manakah tantangan yang terbesar saat ini yang sedang 
dihadapi oleh Kekristenan? 

Pertanyaan Reflektif: 
Beberapa poin penting: 1) Penuh hormat terhadap perkawinan. 2) Jangan menjadi 
hamba uang. 3) Jangan mudah disesatkan oleh berbagai ajaran yang baru dan aneh.
Dari ketiga tantangan di atas, manakah tantangan yang terbesar saat ini yang sedang 
saudara hadapi?

Penutup:
Berdoa agar kita waspada dan tidak mudah tergoda oleh ajaran-ajaran asing dan 
sesat.

Ayat Emas Hari Ini:
“Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.” 

(Ibrani 13:8)

Selasa, 30 Juli 2019211
Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 54-58
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DAY

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

Ada beberapa cara penting dalam hal bagaimana kita tetap bisa memelihara 
dan tekun dalam iman. Cara pertama adalah Meneladani Para Saksi Iman. 

Ibrani 11 ditegaskan kembali pada Ibrani 13:7, kita harus mencontoh para tokoh 
iman yang menang atas segala tantangan. Para saksi iman (Ibrani 11:4-40) begitu 
teguh dan setia. Kita bisa belajar kedewasaan Iman dari mereka di sekitar kita. 
Dalam komunitas K2 kita bisa saling memperhatikan, mendoakan, dan memberikan 
perlindungan dan dukungan. 

Dalam Ibrani pasal 11, dituliskan beberapa nama yang menjadi saksi dengan beragam 
status dan latar belakang; ada yang petani, pengembara, peternak, seorang kepala 
keluarga, seorang anak, seorang istri yang sedang di masa menopause, seorang 
bungsu yang pernah menipu ayah dan kakaknya, seorang remaja yang dikucilkan, 
dibenci, dijual oleh kakak-kakaknya sehingga menjadi budak di negeri orang, seorang 
putera mahkota dari kerajaan besar, seorang perempuan sundal, dan masih banyak 
lagi yang lainnya. Pada intinya mereka adalah orang biasa tetapi memiliki iman yang 
luar biasa.  Seorang saksi atau pahlawan iman adalah orang biasa, namun dipakai 
oleh Allah yang luar biasa untuk menyaksikan kabar baik. Apapun status, profesi, 
martabat, golongan, ras, atau suku yang melekat pada diri kita saat ini, Allah dapat 
menjadikan kita sebagai saksi-saksi-Nya yang luar biasa untuk menyatakan kabar 
baik bagi dunia. Allah juga bisa memakai orang-orang di sekitar kita yang memiliki 
keteladanan iman untuk menjadi motivator panutan iman kita.

Pertanyaan Induktif: 
Dalam Ibrani 11:38 terdapat kalimat “Dunia tidak layak bagi mereka” Apa artinya 
kalimat ini. Apakah artinya dunia bukan tempat yang layak buat hidup mereka? Atau 
mereka adalah orang-orang “aneh” yang dianggap tidak pantas hidup di dunia ini?

Pertanyaan Reflektif: 
Adakah orang-orang di sekitar kita yang bisa kita jadikan teladan iman?

Penutup:
Berdoalah agar kita tetap bisa menjadi saksi Tuhan melalui berbagai kehidupan kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita; tanpa kita mereka tidak 

dapat sampai kepada kesempurnaan.” 
(Ibrani 11:40) 

Rabu, 31 Juli 2019 212
Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 56-63



•  Saat Teduh Pribadi  •   51

DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Ibrani 12:7-17

Cara kedua bagaimana kita tetap bisa memelihara dan tekun dalam iman adalah 
Menanggalkan Semua Beban dan Dosa (Ibrani 12:1b) Ini bahasa figuratif untuk 

“menggantikan pakaian yang usang atau kotor” dan mengenakan pakaian baru. Kita 
harus tanggalkan semua beban dan dosa, karena dosa seperti lintah yang menghisap 
darah dan menghambat pertumbuhan rohani dan membuat hidup kita tidak produktif. 

Kadangkala kita tidak ingin menanggalkan dan meninggalkan dosa kita. Pada saat 
itulah Allah sering memberikan ganjaran, hajaran, atau pukulan dalam bentuk 
penyakit, kegagalan, bencana, kecelakaan, dll. Pada saat menerima ganjaran itu kita 
bukan bertobat tetapi malah protes dan menyalahkan Tuhan. Kita tidak introspeksi 
diri malah mencari berbagai pihak sebagai “kambing hitam”

Pada saat kita mengalami ganjaran atau hajaran memang begitu menyakitkan dan 
kita dibuat tidak bersukacita tetapi kita harus sadar semua itu untuk mendatangkan 
kebaikan dan menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita dan 
oleh sebab itu kita harus bertobat. Ganjaran itu akan menghasilkan buah kebenaran 
yang memberikan damai sejahtera kepada kita yang dilatih oleh ganjaran itu.

Pertanyaan Induktif:
Perhatikan ayat 15: “Akar yang pahit” ini menunjuk kepada jiwa dan sikap yang 
ditandai oleh kebencian dan kemarahan yang mendalam. Bahasa figuratif ini mungkin 
adalah sikap dendam yang hebat menolak didikan Tuhan. Atau mungkin juga ditujukan 
kepada orang-orang tertentu di dalam gereja yang kerjanya menghasut, menggosip 
dan menularkan hal-hal negatif. Sikap seperti ini mencemarkan dirinya dan orang 
lain dan menjadikannya tidak layak menghampiri Allah dalam doa. Kepahitan ini 
menghancurkan kekudusan yang “tanpanya tak seorang pun dapat melihat Allah”
Bagaimana menghapuskan kepahitan ini?

Pertanyaan Reflektif:
Pernahkah kita merasakan kepahitan hidup? Bagaimana kita mengatasinya?

Penutup:
Berdoalah agar kita menjadi orang-orang yang dewasa dan mampu atasi kepahitan.

Ayat Emas Hari ini:
“Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi 

dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai 
kepada mereka yang dilatih olehnya.” 

(Ibrani 12:11)

Kamis, 01 Agustus 2019213
Bacaan Alkitab Setahun : Yesaya 64-66
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Ibrani 13:10-25

Cara ketiga bagaimana kita tetap bisa memelihara dan tekun dalam iman 
adalah Memandang Kepada Yesus (Ibrani 12:2) Apa artinya ini? Artinya 

adalah menjadikan Yesus sebagai pemimpin kita kepada iman (the author/pioneer 
of our faith). Membawa iman kepada kesempurnaan (Perfector of our faith). 
Anugerah Tuhan selalu baru tiap pagi. Saving Grace and Sustaining Grace. Tuhan 
akan selalu membimbing dan menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. 
Tuhan berjanji memberikan suka cita setiap hari. Itulah kekuatan kita. Amin!

Ibrani 13:10-25 melengkapi bagaimana memelihara iman kita selain memandang 
kepada Yesus, yaitu:
1. Mulut kita adalah sumber pujian bukan kutukan (Ayat 15)
2. Selalu berbuat baik dan memberi bantuan. (ayat 16)
3. Menaati pemimpin pemimpin rohani (ayat 17)
4. Berdoa syafaat (ayat 18)

Jika kita mampu menjaga iman kita maka Allah damai sejahtera akan selalu 
memberkati kita dan hidup kita akan selalu memuliakan Dia (ayat 20-21).

Pertanyaan Induktif: 
Ayat 17: Pemimpin seperti apakah yang harus kita taati? 
Ada empat hal diungkap di ayat 17. Apa saja itu?

Pertanyaan Reflektif:
Mari kita fokus kepada mulut kita. Apakah mulut ini selalu mengeluarkan kata-
kata penghiburan atau selalu keluar sungut-sungut, marah, kritik dan kata-kata 
negatif, dll? Apakah kita sudah melatih mulut kita menjadi sumber berkat?

Penutup:
Berdoalah agar kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang.

Ayat Emas Hari Ini:
“Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban 

yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.” 
(Ibrani 13:16)

Jumat, 02 Agustus 2019 214
Bacaan Alkitab Setahun : 2 Raja-Raja 20-21
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 1 Korintus 9:19-27

Dalam setiap pertandingan olahraga, selalu ada hadiah yang disediakan bagi 
pemenang. Dan setiap peserta pertandingan akan berusaha dengan maksimal 

agar mereka dapat memperoleh hadiah dan menjadi nomor 1. Kemenangan 
karena perjuangan disiplin dalam latihan adalah sesuatu yang mengharukan dan 
membanggakan. Mereka meraih posisi juara melalui perjuangan. Berbagai latihan 
keras mereka jalani agar mendapatkan performa yang maksimal. Kedisiplinan 
dalam berlatih harus terus dipertahankan agar mereka dapat menjadi juara. 
Berbagai teknik dan strategi diterapkan agar dapat menjadi juara. Dan bagi 
mereka yang benar-benar mempersiapkan latihannya dengan sangat baik akan 
memperoleh juara dan menerima hadiah atas kemenangannya.

Dalam hal kerohanian, kita juga harus mengikuti pertandingan iman. Kita 
tidak hanya menerima keselamatan dari Kristus saja, tetapi kita diwajibkan 
untuk mengikuti perlombaan iman. Tentu saja kita tidak sekedar mengikuti 
perlombaan itu tanpa memperoleh hasil. Sama dengan perlombaan olahraga, 
mahkota juara juga disediakan Tuhan bagi setiap kita yang dapat menyelesaikan 
perlombaan dengan baik. Dan mahkota yang disediakan bukan sekedar mahkota 
yang fana seperti piala/medali yang diperoleh olahragawan, tetapi merupakan 
mahkota yang kekal dan abadi, yang jauh lebih mulia dan berharga dibanding 
mahkota di dunia ini.

Pertanyaan Induktif: 
Mengapa keselamatan yang gratis dari Tuhan harus ditindaklanjuti dengan 
perlombaan iman? Satu hal yang tidak gratis lagi tetapi penuh perjuangan dan disiplin.

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita memiliki disiplin rohani dan berani mengikuti pertandingan iman?

Penutup:
Berdoa agar kita mampu menjadi atlet rohani yang disiplin karena pertandingan 
iman adalah pertandingan seumur hidup kita.

Ayat Emas Hari ini:
“Tetapi, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku 

memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.” 
(1 Korintus 9:27)

Sabtu , 03 Agustus 2019215
Bacaan Alkitab Setahun :  2 Tawarikh 32-33
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DAYMinggu, 04 Agustus 2019 216
Bacaan Alkitab Setahun : Nahum

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. 

1 Korintus 16:23-24 

“Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku 
menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus.”



Catatan Pribadi
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Tema Khotbah    :  

“MEWARISKAN IMAN”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 05 Agustus 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Joseph Theo
Bacalah terlebih dahulu :  2 Timotius 1

Di keluarga zaman sekarang, momen-momen keluarga seperti berdoa bersama 
ataupun membaca Alkitab bersama menjadi sesuatu yang langka. 2 Timotius 

1 mengingatkan kita akan pentingnya peran orangtua (dalam hal ini Eunike dan 
Lois) dalam menumbuhkan iman anak-anak mereka. 

Pesan inti dari 2 Timotius 1 adalah:
1. Iman harus diestafetkan sejak kanak-kanak (Ayat 3-5)

Menurut Ernest Harms dalam jurnal “The Development of Religious 
Experience in Children”, perkembangan religius seorang anak dapat terjadi 
dalam 3 tahapan:
a) The Fairy Tale Stage (Tingkat Dongeng: 3-6 tahun)

Dalam tahap ini, konsep anak tentang Tuhan banyak dipengaruhi oleh 
fantasi dan emosi. Cara penyampaian sangat penting dan anak akan 
lebih tertarik jika konsep yang mereka dengar berhubungan dengan 
childhood mereka. Menghafal juga penting. Konsep “Tuhan sebagai 
Bapa” mendominasi.

b) The Realistic Stage (Tingkat Kepercayaan: 7-12 tahun)
Pada tahap ini, konsep Tuhan sebagai Bapa beralih ke Tuhan sebagai 
Pencipta. Anak-anak di usia ini cenderung mulai berpikir logis dan 
banyak bertanya.

c) The Individual Stage (Tahap Individu: 13-18 tahun)
Memasuki usia remaja, konsep Tuhan menjadi lebih personal, 
humanistik dan berkorelasi dengan kehidupan nyata. Mereka sering 
mempertanyakan, bahkan meragukan agama. Di tahapan ini agama 
sebaiknya diajarkan dengan menghubungkan (mengaplikasikan)-“Apa 
hubungannya dengan saya?” Pergumulan terberat di tahap individu 
ini adalah: jika imannya menang, ia akan menjadi seorang yang 
religius; tetapi bila ia tidak menemukan jawaban, kemungkinan besar 

PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KETIGA PULUH DUA AGUSTUS 2019
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akan menjadi “free thinker” yang sulit untuk percaya (kecuali dengan 
peristiwa mujizat). Oleh sebab itu, saat paling tepat untuk mewariskan 
iman kepada anak-anak adalah di usia 0 sampai dengan 12 tahun.

2. Iman diwariskan dengan cara: Pegang (mendidik, bukan cuma 
mengajar), Pelihara (diskusikan, bukan cuma mendoktrinkan) dan 
Contohkan (Mat 5:16 - lakukan iman dalam perbuatan nyata bukan 
cuma slogan). 
Iman tidak diwariskan sebagai barang jadi, tetapi melalui proses appropriation 
dua arah: 1. Generasi tua hidup dalam iman 2. Generasi muda memilah, 
mengolah dan mengembangkan iman menjadi bagian hidupnya.

3. Jangan malu bersaksi tentang Kristus (dan jangan malu-maluin 
Kristus!)  ST P  
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 1:1-7

Pesan inti dari 2 Timotius 1 adalah:
1. Iman harus diestafetkan sejak kanak-kanak (Ayat 3-5)

Menurut Ernest Harms dalam jurnal “The Development of Religious Experience 
in Children”, perkembangan religius seorang anak dapat terjadi dalam 3 tahapan:

a) The Fairy Tale Stage (Tingkat Dongeng: 3-6 tahun)
Dalam tahap ini, konsep anak tentang Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi 
dan emosi. Cara penyampaian sangat penting dan anak akan lebih tertarik jika 
konsep yang mereka dengar berhubungan dengan childhood mereka. Menghafal 
juga penting. Konsep “Tuhan sebagai Bapa” mendominasi.

b) The Realistic Stage (Tingkat Kepercayaan: 7-12 tahun)
Pada tahap ini, konsep Tuhan sebagai Bapa beralih ke Tuhan sebagai Pencipta. 
Anak-anak di usia ini cenderung mulai berpikir logis dan banyak bertanya.

c) The Individual Stage (Tahap Individu: 13-18 tahun)
Memasuki usia remaja, konsep Tuhan menjadi lebih personal, humanistik 
dan berkorelasi dengan kehidupan nyata. Mereka sering mempertanyakan, 
bahkan meragukan agama. Di tahapan ini agama sebaiknya diajarkan dengan 
menghubungkan (aplikasi) - “Apa hubungannya dengan saya?” Pergumulan 
terberat di tahap individu ini adalah: jika imannya menang, ia akan menjadi 
seorang yang religius; tetapi bila ia tidak menemukan jawaban, kemungkinan 
besar akan menjadi free thinker yang sulit untuk percaya (kecuali dengan 
peristiwa mujizat). Oleh sebab itu, saat paling tepat untuk mewariskan iman 
kepada anak-anak adalah di usia 0 sampai dengan 12 tahun.

Pertanyaan Induktif: 
Bagaimana kita melakukan pendidikan iman Kristen kepada anak-anak remaja di usia 
13-18 tahun? Masih adakah manfaat agama dalam kehidupan kita?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita mewariskan iman kita kepada anak-anak kita?

Penutup:
Berdoa agar kita dapat secara sistematik dapat mewariskan iman kita kepada anak-
anak kita.

Ayat Emas Hari Ini:
“Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang 

membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.” 
(2 Timotius 1:7)

Senin, 05 Agustus 2019 217
Bacaan Alkitab Setahun : 2 Raja 22-23; 2 Taw 34-35
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Ulangan 6: 4-15

Bagaimana kita mewariskan iman kita. Meneladani Loius dan Eunike di 2 
Timotius 1:5 maka kita dapat simpulkan bahwa iman diwariskan dengan cara 

Pegang (mendidik, bukan cuma mengajar), Pelihara (diskusikan, bukan cuma 
mendoktrinkan) dan Contohkan (Matius 5:16 - lakukan iman dalam perbuatan 
nyata bukan cuma slogan). Harus disadari bahwa iman tidak diwariskan sebagai 
barang jadi, tetapi melalui proses appropriation dua arah: 
1. Generasi tua hidup dalam iman 
2. Generasi muda memilah, mengolah dan mengembangkan iman menjadi bagian 

hidupnya.

Ulangan 6 mengajar kita untuk berulang-ulang mengajarkan iman kita kepada 
anak-anak kita. Berulang-ulang itu berarti sesering mungkin bahkan ketika tidak ada 
kesempatanpun kita harus menciptakan kesempatan sehingga pendidikan iman di 
keluarga kita tidak akan terhenti. 

Pertanyaan Induktif: 
Mengapa pendidikan iman harus dilakukan berulang-ulang? Sampai kapan berulang-
ulang itu?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah tantangan terbesar dalam pendidikan iman kepada anak-anak kita? 
Tantangan itu berasal dari luar atau dari dalam diri kita sendiri?

Penutup:
Berdoalah memohon kepada Tuhan agar kita memiliki semangat tiada putus untuk 
mendidik keluarga kita dalam iman Kristen yang kuat.

Ayat Emas Hari Ini:
“Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan 

membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam 
perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.” 

(Ulangan 6:7)

Selasa, 06Agustus 2019218
Bacaan Alkitab Setahun :  Zefanya
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 1:8-18

Poin terakhir dalam perkara mewariskan iman adalah Jangan malu bersaksi 
tentang Kristus (dan jangan malu-maluin Kristus!) Mengapa tidak seharusnya 

kita malu bersaksi? Jawabannya adalah karena:
1. Allah Memberikan Kekuatan (ayat 8).

Mewariskan iman jauh lebih sulit dibandingkan dengan mewariskan harta. 
Jika harta, tidak diwariskan saja anak-anak memaksa untuk diwariskan. Tetapi, 
soal iman, jarang ada yang minta diwariskan. Tetapi, jangan putus asa, Tuhan 
memberi kekuatan kepada kita untuk terus berupaya dengan berbagai cara dan 
kreativitas agar iman terwariskan kepada anak-anak kita. 

2. Allah Telah Memanggil Kita Berdasarkan Kasih Karunia-Nya (ayat 9).
Kita adalah bagian dari rencana kekal Allah yang ditentukan “Sebelum permulaan 
jaman.” Kita diselamatkan Allah agar menjadi generasi Ilahi untuk jaman kita. 
Ketika kita mewariskan iman kepada anak-anak kita maka kita sedang menjadikan 
anak-anak kita generasi Ilahi untuk jamannya kelak.  Jika kita tidak mewariskan 
iman maka sangat mungkin kita akan kehilangan generasi Ilahi berikutnya.

3. Kristus Telah Mengalahkan Maut (ayat 10).
Kristus telah mematahkan kuasa maut. “Tidak dapat binasa” (ayat 10). Tubuh 
kita yang sekarang ini dapat binasa, dapat menjadi busuk dan mati. Akan tetapi, 
tubuh yang telah dimuliakan itu akan kita miliki pada waktu kita melihat Kristus. 
Tubuh baru itu tidak akan tunduk kepada kebinasaan ataupun maut. (1 Kor 
15:48-49).

Kesimpulan: Sebagai orang yang telah menerima keselamatan, marilah kita juga 
berbagi kepada mereka, khususnya keluarga kita sendiri.

Pertanyaan Induktif: 
Apa arti kata “saksi” dan “bersaksi?” Adakah kriteria seseorang dapat menjadi saksi?

Pertanyaan Reflektif
Apakah kita telah menjadi saksi iman Kristus?

Penutup:
Berdoalah agar kita tetap bisa menjadi saksi Tuhan melalui berbagai kehidupan kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran 

yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus.”
 (2 Timotius 1:13) 

Rabu, 07 Agustus 2019 219
Bacaan Alkitab Setahun : Yeremia 1-3
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 1 Petrus 3:13-22

Definisi Bersaksi: bersaksi dari kata Yunani Martureō= menjadi saksi, 
menanggung kesaksian. Contoh: Bersaksi adalah menyampaikan apa yang telah 

dilihat, didengar, dialami dan diketahui. Ia menyaksikan tanpa mengurangi atau 
menambahkan.
Kata Martus = Seseorang yang mengingat, memiliki informasi atau pengetahuan, 
tentang sesuatu hal. Seseorang yang bisa memberikan informasi, memberikan 
cahaya, atau mengkonfirmasi sesuatu. Kata ini sering juga digunakan untuk 
seseorang yang memberitahukan fakta tentang Injil dan berita yang ada di dalamnya. 
Dari kata ini muncul kata Martures yang ditujukan bagi orang-orang yang menderita 
kematian sebagai konsekuensi dari pengakuan imannya terhadap Yesus Kristus.

Jadi bersaksi dalam pengertian Kristen adalah memberikan kesaksian, informasi, 
berita, kabar baik tentang Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Bersaksi adalah 
sebuah proses, setiap hari dan membawa dengan segala hikmat menolong orang yang 
tidak percaya untuk mengambil satu langkah percaya pada Yesus. Bersaksi melewati 
sebuah proses dimana tergarapnya tanah pikiran dan hati manusia untuk menolong 
mereka lebih bersedia mendengar kepada kebenaran (I Kor 3:6)

Pertanyaan Induktif:
Perhatikan ayat 19. Apa maksudnya “Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh 
yang di dalam penjara…?”

Pertanyaan Reflektif:
Pernahkah kita menjadi saksi Kristus untuk lingkungan di sekitar kita?

Penutup:
Berdoalah agar kita berani menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada.

Ayat Emas Hari ini:
“Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah pada 

segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab (apologian) kepada tiap-tiap orang 
yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, 

tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat.” 
(1 Petrus 3:15)

Kamis, 08 Agustus 2019220
Bacaan Alkitab Setahun :  Yeremia 4-6
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Kisah Para Rasul 1:6-11

Menjadi saksi bagi Yesus adalah tanggung jawab semua orang Kristen. Itu 
bukan pilihan. Saksi adalah seseorang yang melihat atau mengetahui 

sesuatu terkait sebuah perkara, dan diminta untuk memberitahukannya. 
Menjadi saksi tidak memerlukan gelar pendidikan atau jabatan tertentu. Namun, 
tidak semua orang bisa menjadi saksi Yesus, melainkan hanya mereka yang telah 
memiliki hubungan pribadi dengan-Nya, mengenalNya melalui firman Allah, dan 
juga melalui pengalaman rohaninya.

Setiap orang percaya telah ditetapkan dan diberi kuasa untuk bersaksi. 
Penetapan dan pemberian kuasa ini terjadi ketika Yesus terangkat naik ke sorga. 
Yesus Kristus telah menetapkan kita menjadi saksi Tuhan. Kita juga sudah 
diperlengkapi oleh Tuhan baik melalui teori dan praktek. Allah memberikan 
kepada kita banyak pengalaman hidup yang bisa kita saksikan. Karena itu, 
pergunakanlah kuasa Anda. Saksikanlah Kristus yang berkuasa mengampuni dan 
menyelamatkan orang berdosa, baik melalui perkataan dan tindakan sehingga 
mereka mengenalNya dan masuk ke dalam terangNya.

Pertanyaan Induktif: 
Menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. 
Apa artinya perintah ini. Apakah berarti kita harus memberitakan Injil mulai 
dari kota Yerusalem? Atau bisa juga Yerusalem, Yudea dan Samaria merupakan 
bahasa figuratif untuk menyampaikan pesan khusus kepada kita?

Pertanyaan Reflektif:
Dimanakah Yerusalem buat kita masing-masing?

Penutup:
Berdoalah agar mulai hari ini kita bertekad menjadi pemberita Injil.

Ayat Emas Hari Ini:
“Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan 

kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan 
sampai ke ujung bumi.” 
(Kisah Para Rasul 1:8)

Jumat, 09 Agustus 2019 221
Bacaan Alkitab Setahun : Yeremia 7-9
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yosua 24:1-28

Perikop yang kita baca hari ini adalah kisah sejarah tentang pembaruan 
perjanjian antara umat Tuhan dengan Tuhan Allah. Pembaruan ini terjadi di 

Sikhem. Yang menarik adalah Yosua dan segenap keluarganya menjadi contoh 
bagi kesetiaan mengikut Allah. Keberhasilan Yosua membawa keluarganya 
kepada Allah menjadi contoh dan kekuatan untuk Yosua membawa bangsanya 
kepada Allah.

Dari ayat 15 kita ketahui bahwa keluarga, sebagai komunitas yang dibentuk 
oleh Allah, mempunyai hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memberikan 
kesaksian tentang Kristus. Keberadaan keluarga-keluarga di tengah masyarakat 
harus menjadi tanda kehadiran Allah di tengah dunia, dan bagaikan ragi 
menjiwai keluarga-keluarga sekitar yang dalam sikap dan kata secara khusus 
bagi keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Kristus sebagai pelaksana 
dan penyampai kehendak Allah dan mewujudkan masyarakat yang semakin 
manusiawi, yang di dalamnya nilai-nilai kebajikan dipelihara, dilaksanakan dan 
dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Pertanyaan Induktif: 
Perhatikan ayat 26-27, Perjanjian umat dengan Tuhan selalu ditandai atau 
dimeteraikan dengan sesuatu. Pada peristiwa Sikhem ini batu besar menjadi 
meterai pembaruan perjanjian tersebut. Mengapa setiap perjanjian dimeteraikan 
dengan sesuatu? Apakah yang menjadi tanda perjanjian umat dengan Tuhan di 
PL dan PB?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah yang menjadi meterai perjanjian kita dengan Tuhan?

Penutup:
Berdoa agar kita tidak menyangkal Tuhan sampai selama-lamanya.

Ayat Emas Hari ini:
“Tetapi, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN.” 

 (Yosua 24:15b)

Sabtu, 10 Agustus 2019222
Bacaan Alkitab Setahun :   Yeremia 10-13
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DAYMinggu, 04 Agustus 2019 223
Bacaan Alkitab Setahun : Yeremia 14-17

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. 

Galatia 6:2

“Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! 
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.”



Catatan Pribadi
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Tema Khotbah    :  

“PANGGILAN UNTUK IKUT MENDERITA”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 12 Agustus 2018
Pengkhotbah :  Pr. Anthon Simangunsong
Bacalah terlebih dahulu :  2 Timotius 2

Apakah kita siap menderita bagi Injil Tuhan?  Dalam nasihatnya kepada 
Timotius, Rasul Paulus menyampaikan panggilan untuk menderita bagi Injil 

dan menjelaskannya dalam dua analogi pada 2 Timotius 2:3-5:

1. Sebagai Seorang Prajurit.
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan 
hal-hal penghidupannya.  Ada 2 karakteristik seorang prajurit:
•	 Fokus kepada Tuhan sepenuhnya.

Seorang prajurit yang masih memikirkan urusan pribadi tidak akan 
berkenan kepada Tuhan.  Bagaimana dengan kita?  Apakah kita 
masih menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup?  Apakah jam-jam 
doa kita sudah berkurang?  Apakah kita masih setia beribadah dan 
membaca Alkitab?
Dalam ayat 14, Timotius menghadapi persoalan yang tidak mudah, 
berhadapan dengan pengajar sesat.  Rasul Paulus mau mengingatkan 
Timotius untuk tidak distracted dengan persoalan yang ada.  Panggilan 
untuk menderita adalah untuk tetap fokus pada tugas-tugas pelayanan.

•	 Disiplin dalam berlatih.
Prajurit memiliki disiplin untuk berlatih.  Semakin banyak berlatih, 
semakin baik kualitasnya.  Disiplin rohani adalah sangat penting bagi 
kita anak Tuhan agar sanggup melawan musuh kita yaitu iblis.  Tanpa 
disiplin, kita tidak akan menjadi pemenang.  Sebaliknya jika terus 
berlatih, kita akan semakin kuat.

2. Sebagai Seorang Olahragawan.
Analogi ini bukan hal yang baru (bnd: 1 Korintus 9:24-25).  Sebagai 
olahragawan, kita dituntut untuk berlatih dan taat pada peraturan yang 
ada.  Demikian juga, kita perlu taat pada satu arah yaitu Firman Tuhan.  
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Kita perlu fokus pada tujuan akhir.  Secara tegas Paulus mengatakan bahwa 
sebuah mahkota juara hanyalah bisa diperoleh apabila kita bertanding sesuai 
dengan peraturan-peraturan.

Skill hidup yang bisa kita pelajari
Dalam 2 Timotius 2:14-26 kita melihat bagaimana seorang percaya menjalani 
kehidupannya sebagai orang percaya: Bijak dalam perkataan, tidak malu 
memberitakan kebenaran, tidak mempertengkarkan hal yang tidak layak, 
melayani dengan lemah lembut, menjaga kesucian, menjauhi nafsu, serta 
mengejar keadilan, kasih, dan kedamaian.  Nasihat kepada Timotius adalah 
untuk menjadi kuat dan ikut menderita dalam pelayanan pekabaran Injil.  Bukan 
hal yang mudah untuk hidup sebagai pekerja Kristus, tetapi percayalah bahwa 
anugerah Tuhan cukup bagi kita. ST P  
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 2:1; Efesus 6:10-20

2 Timotius 2 dapat dibagi menjadi beberapa sub topik.  Sub topik pertama 
adalah Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.  Apa maksudnya 

“jadilah kuat?”

Kata “kuat” dari bahasa Yunani endunamoo yang berarti to be strong, endure 
with strength, strengthen, to receive strength, increase in strength.  Kuat di sini 
bukan berarti kuat fisik atau bertenaga tetapi kuat dalam semangat, kuat 
dalam bertahan, dan tetap stabil dalam menghadapi tantangan, kekecewaan, 
penderitaan, kritikan, penolakan dan lain-lain.  Kata endurance berasal dari kata 
endunamoo.

Dalam Efesus 6:10-20 disebutkan bahwa untuk menjadi kuat maka diperlukan 
tegap berdiri, berikatpinggangkan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan, 
berkasutkan kerelaan, berperisai iman, berketopong keselamatan dan berpedang 
Roh yaitu Firman Tuhan, berdoa setiap waktu dan berjaga-jaga senantiasa.

Pertanyaan Induktif:  
Banyak orang Kristen tidak kuat dan mudah sekali jatuh dan meninggalkan 
Tuhan.  Dari semua senjata perlengkapan rohani (memang semua penting) tetapi 
yang manakah pertama-tama harus ada dalam kehidupan setiap orang Kristen?  
Mengapa perlengkapan rohani dianalogikan dengan perlengkapan militer?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kekristenan kita berdiri teguh dan kuat saat ini?  Apakah kita 
sedang goyah?

Penutup:
Berdoalah agar kita selalu berjaga-jaga dan tidak mudah jatuh ke dalam dosa.

Ayat Emas Hari Ini:
“Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus.”

(2 Timotius 2:1)

Senin, 12 Agustus 2019 224
Bacaan Alkitab Setahun : Yeremia 18-22
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 2:2; 1 Korintus 4:1-5

Sub topik yang kedua adalah Apa yang telah kita dengar, apa yang telah 
kita pelajari harus diteruskan atau diajarkan kepada orang lain.  Gereja 

bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan pengajaran yang 
asli dan benar dan mendidik setiap orang percaya agar dapat meneruskan 
pengajaran itu kepada generasi selanjutnya. 

Untuk mencari orang yang dapat dipercaya maka gereja perlu aktif mendidik 
umatNya agar menjadi orang yang dapat dipercaya.  Gereja harus mendidik 
umatNya menjadi pejuang-pejuang iman yang mampu mempertahankan 
imannya dalam segala keadaan (Yudas 1:3).  Sebagai orang yang dipercayakan 
maka kita harus menunjukkan diri bahwa ternyata memang kita orang yang 
dapat dipercaya.  Ketika sudah dipercaya, maka janganlah kita meremehkan 
kepercayaan itu.

Rahasia Allah (ayat 1) bukanlah sesuatu yang dirahasiakan terus menerus.  
Rahasia Allah yaitu keselamatan hanya di dalam Kristus hanya dibukakan kepada 
kita anak-anak Tuhan.  Tetapi setelah dibukakan, maka rahasia itu tidak menjadi 
rahasia lagi karena kita diwajibkan meneruskan itu kepada orang lain agar 
mereka juga mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus.

Pertanyaan Induktif: 
Menurut 1 Korintus 4:1-5 ciri orang yang dapat dipercaya adalah:
1.  _____________________ (ayat 3)
2.  _____________________ (ayat 4)
3.  _____________________ (ayat 5)

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita seorang pelayan Tuhan yang dapat dipercaya?  Apakah setiap rahasia 
Allah masih menjadi rahasia untuk kita masing-masing?  Jika YA maka itu 
artinya rahasia Allah itu tidak pernah kita teruskan kepada orang lain.

Penutup:
Berdoa agar kita dikuatkan untuk membuka dan membagikan rahasia Allah 
kepada orang lain.

Ayat Emas Hari Ini:
“Demikian hendaknya orang memandang kami: sebagai hamba-hamba Kristus, yang 

kepadanya dipercayakan rahasia Allah.”
(1 Korintus 4:1)

Selasa, 13 Agustus 2019225
Bacaan Alkitab Setahun :   Yeremia 23-25
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 2:3-4

Sub topik ketiga adalah setiap orang Kristen adalah prajurit Kristus.  Sebagai 
seorang prajurit yang sedang berjuang ia tidak memusingkan dirinya dengan 

hal-hal penghidupannya.  Ada 2 karakteristik seorang prajurit:
1. Fokus kepada Tuhan sepenuhnya.

Seorang prajurit yang masih memikirkan urusan pribadi tidak akan 
berkenan kepada Tuhan.  Bagaimana dengan kita?  Apakah kita masih 
menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup?  Apakah jam-jam doa kita sudah 
berkurang?  Apakah kita masih setia beribadah dan membaca Alkitab?
Dalam ayat 14, Timotius menghadapi persoalan yang tidak mudah, 
berhadapan dengan pengajar sesat.  Rasul Paulus mau mengingatkan 
Timotius untuk tidak distracted dengan persoalan yang ada.  Panggilan 
untuk menderita adalah untuk tetap fokus pada tugas-tugas pelayanan.

2. Disiplin dalam berlatih.
Prajurit memiliki disiplin untuk berlatih.  Semakin banyak berlatih, semakin 
baik kualitasnya.  Disiplin rohani adalah sangat penting bagi anak Tuhan agar 
kita sanggup melawan musuh kita yaitu iblis.  Tanpa disiplin, kita tidak akan 
menjadi pemenang.  Sebaliknya jika terus berlatih, kita akan semakin kuat.

Pertanyaan Induktif: 
Penderitaan di ayat 3 berarti to suffer hardship together with one (mengambil 
bagian dalam kesusahan orang lain).  Apakah yang dimaksud dengan 
penderitaan di ayat 3 ini? 

Pertanyaan Reflektif: 
Mengapa menjadi prajurit Kristus harus menderita?  Bukankah banyak orang 
ingin menghindari penderitaan?

Penutup:
Berdoalah agar kita dapat dikuatkan jika satu saat harus mengalami penderitaan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.”

(2 Timotius 2:3) 

Rabu, 14 Agustus 2019 226
Bacaan Alkitab Setahun : Yeremia 26-29
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 2:5; 1 Korintus 9:24-27

Sub topik keempat adalah setiap orang Kristen adalah seperti seorang 
olahragawan.  Analogi ini bukan hal yang baru.  Dalam 1 Korintus 9:24-27 

disebutkan bahwa untuk menjadi olahragawan, pertama-tama diperlukan latihan 
penguasaan diri. 

Yang kedua diperlukan tujuan untuk apa berlatih.  Tanpa tujuan maka kita akan 
berlari tidak tahu ke arah mana.  Kita capek, letih, dan habis tenaga tetapi tidak 
tahu untuk apa. 

Yang ketiga diperlukan ketaatan terhadap aturan yang ada.  Tidak bisa semaunya 
menjadi olahragawan.  Olahragawan selalu dituntut untuk berlatih dan taat pada 
peraturan yang ada.  Demikian juga, sebagai orang Kristen kita harus latihan 
penguasaan diri, memiliki tujuan dan bukan sembarangan hidup, serta harus 
taat pada peraturan yang ada.  Peraturan-peraturan itu adalah Firman Tuhan.  
Secara tegas Rasul Paulus mengatakan bahwa sebuah mahkota juara haruslah 
diperoleh dengan cara-cara terhormat bukan dengan cara-cara sembarangan. 

Seringkali kita sibuk pelayanan tetapi tidak tahu untuk apa.  Kita letih dan 
habis tenaga tetapi tidak ada hasilnya.  Kadang kita tahu untuk apa pelayanan 
tetapi tidak mau ikut aturan-aturan.  Kita mau melayani dengan cara kita 
sendiri.  Seorang Kristen sejati bukanlah seorang yang semaunya sendiri tetapi 
menyerahkan diri taat pada aturan walau aturan itu tidak ia sukai.

Pertanyaan Induktif:
1 Korintus 9:27, “aku melatih tubuhku.”  Kata melatih di sini bukan berarti 
olahraga badan atau gymnastic tetapi olahraga rohani.  Pertanyaannya 
bagaimana melatih rohani itu?  Adakah cara-cara khusus diuraikan pada 
perikop bacaan hari ini?

Pertanyaan Reflektif:
Bagaimana kita melatih rohani kita setiap hari?  Apakah latihan rohani yang kita 
lakukan efektif meningkatkan kerohanian kita?

Penutup:
Berdoalah agar kita berkomitmen olahraga rohani setiap hari. 

Ayat Emas Hari ini:
“Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah 

memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.”
(1 Korintus 9:27)

Kamis, 15 Agustus 2019227
Bacaan Alkitab Setahun :   Yeremia  30-31
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	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 2:6-7

Sub topik kelima adalah seorang petani.  Petani merupakan pekerjaan yang 
dianggap kurang prestisius oleh kaum milenial saat ini.  Petani seringkali 

diidentikkan dengan lumpur kotor, baju lusuh, dan miskin.  Tetapi tahukah kita 
bahwa menjadi seorang petani berarti:
1. Belajar disiplin tanpa ada yang mengawasi.  Bukan disiplin karena perintah 

tetapi karena Anda tahu apa yang seharusnya dilakukan dalam pekerjaan.  
Setiap orang Kristen seperti seorang petani.  Disiplin karena tahu apa 
yang harus dilakukan. Dengan kesadaran dan tanggung jawab jika tidak 
dilakukan akan berdampak fatal, yaitu gagal panen dan lain sebagainya.

2. Sabar.  Petani adalah seorang yang sabar.  Sabar membajak, menanam, 
bahkan tekun merawat dan menanti panen.  Maka ketika panen tiba, petani 
adalah orang yang begitu berbahagia.

3. Berbuat untuk orang lain.  Menjadi petani, sesungguhnya adalah 
kebanggaan.  Mengapa?  Karena petani turut berperan dalam memberikan 
pangan kepada seluruh masyarakat.  Petani memegang andil penting dalam 
kehidupan.  Begitu juga dengan orang Kristen.  Setiap orang Kristen harus 
berbuat sesuatu untuk orang lain.  Ia harus mengambil bagian, ikut andil 
dalam memberikan makanan rohani bagi masyarakat.

Pertanyaan Induktif: 
Kata “bekerja keras” dari kata Yunani kopiao yang artinya bekerja sampai letih, 
baik fisik dan pikiran.  Manakah yang lebih melelahkan: Letih fisik atau letih 
pikiran?  Mengapa? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kekristenan kita memiliki kualitas prajurit, olahragawan, dan petani?

Penutup:
Berdoalah agar iman kita terus bertumbuh dalam disiplin sekualitas prajurit, 
olahragawan, dan petani.

Ayat Emas Hari Ini:
“Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama 

menikmati hasil usahanya.”
(2 Timotius 2:6)

Jumat, 16 Agustus 2019 228
Bacaan Alkitab Setahun : Yeremia 32-34
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DAY

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 2:14-26

Ada lima sub topik dalam 2 Timotius 2, yaitu: Jadilah kuat, Percayakan kepada 
yang dapat dipercaya, prajurit, olahragawan dan petani sesungguhnya 

adalah skill (keahlian) hidup yang bisa kita pelajari.

Dalam 2 Timotius 2:14-26 kita melihat bagaimana seorang percaya menjalani 
kehidupannya sebagai orang percaya: Bijak dalam perkataan, tidak malu 
memberitakan kebenaran, tidak mempertengkarkan hal yang tidak layak, 
melayani dengan lemah lembut, menjaga kesucian, menjauhi nafsu, serta 
mengejar keadilan, kasih, dan kedamaian.  Nasihat kepada Timotius adalah 
untuk menjadi kuat dan ikut menderita dalam pelayanan pekabaran Injil. 

Bukan hal yang mudah untuk hidup sebagai pekerja Kristus, tetapi semua hal itu 
memerlukan latihan dan latihan.  Latihan badani sebagai olahragawan terbatas.  
Setelah lanjut usia ketika tidak menjadi olahragawan maka latihan tidak ada lagi.  
Setelah purnawirawan maka seorang militer tidak lagi berlatih.  Tetapi sebagai 
manusia Kristen latihan rohani seumur hidup, tidak pernah berhenti.  Anugerah 
Tuhan cukup bagi kita. 

Pertanyaan Induktif: 
Bagaimanakah seseorang menyucikan dirinya agar dipakai sebagai perabot 
rumah untuk maksud yang mulia (ayat 21)?

Pertanyaan Reflektif: 
Mari menguji diri kita: Apakah kualitas rohani kita seperti emas, perak, kayu 
atau tanah?  Apakah kita dipakai oleh Tuhan untuk maksud yang mulia?

Penutup:
Berdoa agar kita bertekad menyucikan diri sehingga dipakai menjadi perabot 
rumah yang mulia.

Ayat Emas Hari ini:
Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai 
bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni.”

(2 Timotius 2:22)

Sabtu, 17 Agustus 2019229
Bacaan Alkitab Setahun :   Yeremia 35-37
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DAYMinggu, 18 Agustus 2019 230
Bacaan Alkitab Setahun : Yeremia 38-40; Maz 74,79

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. 

2 Timotius 2:15

“Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan 
Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, 

yang berterus terang memberitakan perkataan 
kebenaran itu.”



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KETIGA PULUH EMPAT AGUSTUS 2019

Tema Khotbah    :  

“IMAN YANG BERTUMBUH 
DALAM DUNIA YANG SUKAR”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 19 Agustus 2018
Pengkhotbah :  Pr. Yudi Jatmiko
Bacalah terlebih dahulu :  2 Timotius 3

Iman dengan mudah bertumbuh dalam situasi yang kondusif seperti hidup 
dikelilingi oleh orang percaya yang taat akan firman Tuhan. Tetapi, kenyataan 
banyak dari kita dihadapkan pada situasi dimana harus memilih mengingkari 
iman atau taat beriman. Seringkali kita dihadapkan pada situasi sulit dimana 
kita sudah berdoa sangat lama tapi belum dikabulkan, sehingga mulai timbul 
keraguan apakah Tuhan masih mendengar, mengasihi atau apakah iman yang 
dipegang memang layak untuk diperjuangkan.
Prinsip agar iman kita tetap bertumbuh dalam masa sukar:

1. Menjauhi kehidupan yang berdosa (ayat 5b)
Konteks surat ini adalah sebagai surat pastoral terakhir dari Rasul Paulus 
kepada Timotius. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar: 
Manusia mencintai diri sendiri, hamba uang, membual, menyombongkan 
diri, memfitnah, berontak pada orang tua, dst. Manusia akan terang-
terangan memberontak pada Tuhan dan berkata tidak untuk hal-hal rohani. 
Untuk orang-orang seperti ini, nasihat Rasul Paulus pada Timotius adalah 
‘jauhilah mereka itu’, maksudnya adalah jangan hidup seperti mereka dan 
jangan ikuti sikap hati dan teladan hidupnya. Di ayat 5 menerangkan bahwa 
orang-orang seperti ini ternyata berada di dalam jemaat gereja, mereka 
tetap beribadah tetapi memungkiri iman dengan tidak menghormati dan 
menghargai Firman Tuhan seperti skandal seksual yang terjadi di gereja 
Katolik dan bahkan di gereja Kristen juga (Willow Creek Church).

2. Berpegang pada kebenaram Firman Tuhan (ayat 14a, 15-17)
Timotius sejak kecil sudah mengenal kitab suci sebagai kebenaran. Kitab 
suci yang bisa memberi hikmat dan menuntun pada keselamatan dan iman 
kepada Yesus Kristus. Alkitab itu Firman Allah yang diilhamkan oleh Allah, 
sehingga punya wewenang dan otoritas dalam hidup kita, bermanfaat untuk 
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mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang 
dalam kebenaran supaya terbiasa hidup dalam kebenaran. 

3. Meneladani para saksi iman (ayat 10-13, 14b)
Iman Timotius berawal dari didikan nenek dan ibunya, makin tumbuh kuat 
berkat bimbingan Rasul Paulus. Tidak hanya berpegang pada firman Tuhan 
tapi juga mengingat kepada orang yang mengajarkannya. Iman bukan 
sekedar pengetahuan, ritual keagamaan dsb, tapi iman adalah teladan hidup 
yang konkrit dan nyata.

Mari kita selalu berdoa agar iman kita tetap tumbuh semakin kuat walaupun 
dihadapkan pada situasi yang sukar.  ST P  



78   •  Saat Teduh Pribadi  •

DAYSenin, 19 Agustus 2019 231
Bacaan Alkitab Setahun : 2 Raja 24-25; 2 Taw 36

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

1 Timotius 4:1-16 adalah paralel dengan 2 Timotius 3. 1 Timotius 4:1-16 
berbicara tentang keadaan akhir jaman di dalam gereja. Sedangkan 2 Timotius 

3 berbicara tentang keadaan akhir jaman di luar gereja. Jadi gereja sesungguhnya 
menghadapi tantangan yang luar biasa berat dari luar dan dari dalam.  Tetapi 
iman tetap bisa bertumbuh dalam keadaan akhir jaman. Kondisi akhir jaman 
tidak menjadikan iman menjadi kandas tetapi malah bisa semakin kuat. 

Iman dengan mudah bertumbuh dalam situasi yang kondusif seperti hidup 
dikelilingi oleh orang percaya yang taat akan firman Tuhan. Tetapi, kenyataan 
banyak dari kita dihadapkan pada situasi dimana harus memilih mengingkari 
iman atau taat beriman. Seringkali kita dihadapkan pada situasi sulit dimana 
kita sudah berdoa sangat lama tapi belum dikabulkan, sehingga mulai timbul 
keraguan apakah Tuhan masih mendengar, mengasihi atau apakah iman yang 
dipegang memang layak untuk diperjuangkan.

Pertanyaan Induktif: 
Kondisi pertama tantangan dari dalam gereja pada akhir jaman adalah 
banyaknya orang Kristen yang akan murtad. Murtad di sini bukan berarti 
mereka mengganti iman mereka dengan agama lain tetapi mereka tetap menjadi 
Kristen tetapi Kristen bidat. Semakin banyak bidat di dalam gereja. Mengapa 
ajaran sesat akan semakin banyak? Mengapa susah membedakan bidat dengan 
ajaran yang benar?

Pertanyaan Reflektif:
Bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri sehingga kita bisa membedakan 
antara bidat dengan ajaran yang benar?

Penutup:
Berdoalah agar kita menuntut diri untuk memperlengkapi iman kita dengan 
pengetahuan yang benar sehingga kita tidak mudah disesatkan.

Ayat Emas Hari Ini:
“Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, 

karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua 
orang yang mendengar engkau.” 

(1 Timotius 4:16)
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DAY Selasa, 20 Agustus 2019232
Bacaan Alkitab Setahun :   Habakuk

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 3:1-9

Pasal 3 menjadi kesatuan dengan pasal 4. Pasal 3 terdiri dari dua bagian yaitu 
keadaan manusia pada akhir jaman dan iman bertumbuh dalam kondisi akhir 

jaman. Kondisi akhir jaman tidak menjadikan iman menjadi kandas tetapi malah 
semakin kuat. 

Beberapa Prinsip agar iman kita tetap bertumbuh dalam masa sukar:
1. Menjauhi kehidupan yang berdosa (ayat 5b)

Konteks surat ini adalah sebagai surat pastoral terakhir dari Rasul Paulus 
kepada Timotius. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar: 
manusia mencintai diri sendiri, hamba uang, membual, menyombongkan 
diri, memfitnah, berontak pada orang tua, dst. Manusia akan terang-
terangan memberontak pada Tuhan dan berkata tidak untuk hal-hal rohani. 
Untuk orang-orang seperti ini, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius adalah 
‘jauhilah mereka itu’, maksudnya adalah jangan hidup seperti mereka dan 
jangan ikuti sikap hati dan teladan hidupnya. Ayat 5 menerangkan bahwa 
orang-orang seperti ini ternyata berada di dalam jemaat gereja; mereka 
tetap beribadah tetapi memungkiri iman dengan tidak menghormati dan 
menghargai Firman Tuhan, seperti skandal seksual yang terjadi di gereja 
Katolik dan bahkan di gereja Kristen juga (Willow Creek Church).

Pertanyaan Induktif: 
Hal pertama yang terjadi pada manusia di akhir jaman adalah menusia mencintai 
dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini artinya uang menjadi berhala 
pada manusia akhir jaman. Akibat dari uang maka manusia bermulut besar dan 
sombong sampai tidak perlu agama dstn,ya. Mengapa uang menjadi sumber 
malapetaka bukankah seharusnya menjadi sumber berkat?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita telah menjadi tuan atas uang atau hamba uang? 

Penutup:
Mari berdoa untuk diri kita sendiri agar walaupun kita perlu uang dan terus 
berjuang mencari uang tetapi kita tidak lupa diri dan menjadi hamba uang.

Ayat Emas Hari Ini:
“Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi 

untuk setiap perbuatan baik.” 
(2 Timotius 3:17)
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DAYRabu, 21 Agustus 2019 233
Bacaan Alkitab Setahun :Yeremia 41-45

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 3:10-17

Prinsip kedua agar iman kita tetap bertumbuh dalam masa sukar adalah:
2.      Berpegang pada kebenaran Firman Tuhan (ayat 14a, 15-17)

Timotius sejak kecil sudah mengenal kitab suci sebagai kebenaran. Kitab 
suci yang bisa memberi hikmat dan menuntun pada keselamatan dan iman 
kepada Yesus Kristus. Alkitab itu Firman Allah yang diilhamkan oleh Allah, 
sehingga punya wewenang dan otoritas dalam hidup kita, bermanfaat 
untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik 
orang dalam kebenaran supaya terbiasa hidup dalam kebenaran. 

Oleh karena itu rasul Paulus menasihatkan Timotius agar tetap berpegang 
pada kebenaran yaitu Kitab Suci itu. Ayat 16a “Segala tulisan yang diilhamkan 
Allah…”. Terjemahan yang lebih akurat adalah “Segala tulisan diilhamkan Allah.” 
Kata “yang” ditiadakan sebab kata “yang” dapat menimbulkan ada yang diilhami 
dan ada yang tidak diilhami. Padahal semua tulisan diilhamkan Allah.  

Pertanyaan Induktif: 
Ketika kita membaca kalimat ini, mungkin beberapa dari kita bertanya “tulisan 
apa saja yang diilhamkan oleh Allah? Atau bagaimana kita mengetahui kalau 
suatu tulisan diilhamkan oleh Allah atau tidak?

Pertanyaan Reflektif: 
Adakah kita membaca firman Tuhan setiap hari dan membuat kita semakin 
mengenal Tuhan? 

Penutup:
Berdoalah agar kita semakin setia dan mengenal Tuhan dengan benar melalui 
firmanNya. 

Ayat Emas Hari Ini: 
“Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal Kitab Suci yang dapat 

memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan 
oleh iman kepada Kristus Yesus.” 

(1 Timotius 4:16)
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DAY Kamis, 22 Agustus 2019234
Bacaan Alkitab Setahun :   Yeremia 46-48

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Korintus 13: 1-10

Prinsip ketiga agar iman kita tetap bertumbuh dalam masa sukar adalah:
3.     Meneladani para saksi iman (2 Timotius 3: 10-13, 14b)

Iman Timotius berawal dari didikan nenek dan ibunya, makin tumbuh kuat 
berkat bimbingan Rasul Paulus. Tidak hanya berpegang pada firman Tuhan 
tapi juga mengingat kepada orang yang mengajarkannya. Iman bukan 
sekedar pengetahuan, ritual keagamaan, dsb. tapi iman adalah teladan 
hidup yang konkrit dan nyata.

Film-film produksi Hollywood yang bertemakan kepahlawanan, seperti: Captain 
America: Civil War, Batman v Superman, X-men: Apocalypse, dan sebagainya begitu 
mempesona kita. Mereka adalah tokoh hebat luar biasa yang menjadi pahlawan. 
Seolah mengajarkan kita bahwa menjadi pahlawan harus menjadi orang hebat dulu.

Pada 2 Timotius 1:5 ada dua pahlawan iman yaitu Lois dan Eunike. Mereka 
adalah nenek dan ibunda dari Timotius. Mereka adalah orang-orang biasa, 
mereka bukan tokoh hebat. Mereka adalah orang-orang yang hanya ingin setia 
dan meneruskan iman mereka kepada generasi keturunan mereka dan mereka, 
pada perikop yang kita renungkan hari ini, adalah orang-orang yang telah tahan 
uji. Yang imannya tetap tegak berdiri melewati berbagai tantangan.  

Pertanyaan Induktif:
Tahan uji disebutkan 5 kali pada ayat 5-7. Tahan uji dari kata Yunani dokimos 
yang artinya sudah terbukti bertahan dalam pencobaan berat (lihat: Yakobus 
1:12) Tahan uji adalah kriteria pertama untuk setiap orang Kristen bertahan 
dalam imannya. Ujian apakah yang terberat atas iman Kristen?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita orang Kristen yang tahan uji? Kapan terakhir kali kita menang dan 
kapan kita kalah? 

Penutup:
Mari kita selalu berdoa agar iman kita selalu tahan uji.

Ayat Emas Hari ini:
“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan 

uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah 
kepada barangsiapa yang mengasihi Dia.” 

(Yakobus 1:12)
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DAYJumat, 23 Agustus 2019 235
Bacaan Alkitab Setahun : Yeremia 49-50

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Ayub 1

Banyak orang Kristen hanya terlihat hebat dari luar tetapi di dalamnya tidak 
ada imannya. Banyak orang Krsiten sibuk dengan berbagai pelayanan, tetapi 

dasar dari pelayanan itu kosong. Mereka sibuk mengisi waktu tetapi tidak sibuk 
mengisi iman.

Mari kita belajar dari kisah Ayub. Untuk menguji kesalehan Ayub yang 
sebenarnya, iblis sampai meminta Tuhan untuk mencabut semua pagar 
perlindungan yang mengelilingi hidup Ayub. Semua yang dimiliki Ayub diambil 
bahkan istrinya meninggalkan dia. Ditambah lagi Ayub sendiri terkena penyakit 
kulit yang menjijikkan dan mematikan.

	Saat ujian kehidupan datang, disitulah baru terlihat seperti apa kualitas iman 
kita. 
	Saat kita berespon atas seseorang melukai dan menyakiti hati kita, disitulah 

baru terlihat seperti apa kualitas iman kita.
	Membenci atau mengampuni? Membalas atau memberkati? 
	Saat penderitaan datang, apakah kita tetap beriman dan bersikap seperti Ayub, 

“Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah 
berbuat yang kurang patut.” 

Pertanyaan Induktif: 
Pada ayat 22 terdapat kalimat “Berbuat yang kurang patut.” Apa artinya ini. 
Selidiki melalui perbandingan terjemahan dengan bahasa Inggris.

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita sering meragukan Allah atau menghina Allah ketika kehidupan kita 
penuh dengan penderitaan dan kekecewaan? 

Penutup:
Berdoalah agar kita dan generasi kita dapat menjadi orang Kristen yang memiliki 
iman yang tahan uji.

Ayat Emas Hari Ini:
“Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa 

dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.” 
(Ayub 1:22)
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DAY Sabtu, 24 Agustus 2019236
Bacaan Alkitab Setahun :   Yeremia 51-52

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

Untuk menghasilkan logam yang tahan lama, logam mentah dimasukkan 
ke tempat peleburan logam dan diberi panas yang sangat tinggi. Setelah 

berpijar terang, logam putih yang panas itu dipertahankan pada temperatur 
yang tepat sehingga akhirnya menjadi baja yang tahan uji. Setelah dingin, baja 
itu tidak terlalu lunak sehingga mudah bengkok ataupun terlalu keras sehingga 
mudah patah (https://alkitab.sabda.org/illustration.php?id=2535)

Rasul Petrus menulis tentang iman Kristen dan mengatakan bahwa iman 
itu akan “diuji kemurniannya dengan api” (ayat 7). Pengujian itu mungkin 
berbentuk “berbagai-bagai pencobaan” yang akan memurnikan iman kita 
(ayat 6). 

Allah menjanjikan kepada kita satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak 
dapat cemar dan yang tidak dapat layu (ayat 4) dan untuk mendapatkan bagian 
tersebut maka kita harus melewati berbagai ujian yang berbentuk berbagai 
dukacita (ayat 6) Jika kita lulus tahan uji maka kita akan lebih mulai dari logam 
mulia. Kita layak mendapatkan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Emas 
diuji oleh api. Iman seorang Kristen diuji oleh penderitaan. 

Pertanyaan Induktif: 
Mengapa iman Kristen harus diuji? Apakah keselamatan dalam Kristus bisa 
hilang ketika tidak lulus ujian iman?

Pertanyaan Reflektif: 
Ujian kehidupan seperti apakah dimana kita sering kali gagal, tidak lulus ujian? 
Apakah kita telah mempersiapkan diri dengan baik sehingga ketika ujian dengan 
hal yang sama kita boleh berhasil lulus. 

Penutup:
Berdoa agar kita mampu menjadi atlet rohani yang disiplin karena pertandingan 
iman adalah pertandingan seumur hidup kita.

Ayat Emas Hari ini:
“Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus 

untuk melakukan pekerjaan baik.” 
(Efesus 2:10)
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DAYMinggu, 25 Agustus 2019 237
Bacaan Alkitab Setahun : Ratapan 1-2

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. 

1 Petrus 1:6

“Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang 
ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-

bagai pencobaan.”



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KETIGA PULUH LIMA AGUSTUS 2019

Tema Khotbah    :  

“MEMERANGI DIRI SENDIRI”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 26 Agustus 2018
Pengkhotbah :  GI Denny Boy Saragih
Bacalah terlebih dahulu :  2 Timotius 4

Kerap dikatakan bahwa musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri. 
Dalam membagikan berita Injil, hal apa yang harus kita perangi?

1. Perangi pikiran bahwa ini hanya tugas pendeta. Sadari bahwa kita 
semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus menyampaikan ini 
dengan serius (ayat 1), bahwa kita semua harus memberitakan Firman (ayat 
2a) sebagai seorang Duta Injil. Pemberita Injil adalah jabatan dan karunia 
sebagian orang Kristen. Tetapi, Duta Injil adalah eksistensi semua orang 
Kristen. Seperti pesan di poster Tahun Bersaksi GPBB: “Kamu mungkin 
satu-satunya Yesus yang orang lihat.” Ada kemungkinan hidup kita adalah 
satu-satunya kesaksian Firman yang dibaca non-Kristen. Kita perlu lebih 
menghayati salah satu reformasi yang dicetuskan Martin Luther: “Priesthood 
of All Believers” (keimamatan semua orang percaya).

2. Perangi sikap yang selalu memandang bahwa ini bukan waktu yang 
baik. Kita dipanggil untuk siap sedia apakah baik atau tidak baik waktunya 
(ayat 2b). Kesempatan selalu ada. Namun, kita harus siap sedia apakah 
kesempatan yang ada itu kesempatan yang memudahkan atau tidak 
memudahkan. Jangan ada sikap “persistence.” Bentuk kesiapan yang paling 
sederhana adalah bersaksi tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. 
Mungkin kita berpikir bahwa sekarang bukanlah waktu yang baik, misalnya: 
Kerohanian sedang kering, Emosi sedang tidak stabil, Saya sendiri merasa 
masih kekurangan, Hidup penuh dengan persoalan berat, Sedang sangat 
sibut dengan pekerjaan dan urusan keluarga. Ketika kehidupan keluarga 
menyita perhatian, dll. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita 
melakukan yang kita tidak mampu. Mungkin justru dalam kondisi lemah itu 
kita bisa bersaksi bagi Injil.
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3. Perangi pola-pola bersaksi yang memanipulasi atau hanya mengerjakan 
tugas. Kita harus memberitakannya dengan mengupayakan relevansi, 
menggunakan inteligensi dan lahir dari hati (ayat 2c)
- Relevan: nyatakan yang salah, tegur yang tidak etis, nasehati mereka yang 

butuh motivasi.
- Hati: penuh kesabaran, bukan dengan berdebat dan mau menang sendiri
- Inteligensi: pengajaran persuasif bukan absolut.
Memberitakan Injil dan Firman Tuhan adalah menyampaikan kabar baik dan 
itu tergambar dari sikap dan cara kita memberitakannya. Kita harus sadari 
bahwa membawa kebenaran Firman Tuhan adalah membawa pertolongan 
terbesar di alam semesta. Oleh karena itu, bawakan dengan keramahan, 
bangga dan sukacita.  ST P  
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DAYSenin, 26 Agustus 2019 238
Bacaan Alkitab Setahun : Ratapan 3-5

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 4:1-6

Kerap dikatakan bahwa musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri. 
Dalam membagikan berita Injil, hal apa yang harus kita perangi?

1. Perangi pikiran bahwa ini hanya tugas pendeta. Sadari bahwa kita 
semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus menyampaikan ini 
dengan serius (ayat 1), bahwa kita semua harus memberitakan Firman (ayat 
2a) sebagai seorang Duta Injil. Pemberita Injil adalah jabatan dan karunia 
sebagian orang Kristen. Tetapi, Duta Injil adalah eksistensi semua orang 
Kristen. Seperti pesan di poster Tahun Bersaksi GPBB: “Kamu mungkin 
satu-satunya Yesus yang orang lihat.” Ada kemungkinan hidup kita adalah 
satu-satunya kesaksian Firman yang dibaca non-Kristen. Kita perlu lebih 
menghayati salah satu reformasi yang dicetuskan Martin Luther: “Priesthood 
of All Believers” (keimamatan semua orang percaya).

Bagaimana kita dapat menjadi duta Injil? Ayat 2 mengajarkan cara yang mudah 
yaitu nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasehatilah dengan segala 
kesabaran dan pengajaran.

Pertanyaan Induktif: 
Ayat 5: “Kuasailah dirimu dalam segala hal.” Kuasai diri = nepho (Yunani) yang 
artinya menahan diri; menjaga diri; atau satu kondisi tidak mabuk. Jika sudah 
mabuk maka kita tidak akan dapat menguasai diri. Adakah cara efektif untuk 
melatih penguasaan diri?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita orang Kristen yang siap sedia baik atau tidak baik waktunya dalam 
memberitakan Injil?

Penutup:
Berdoalah agar kita diberanikan untuk memberitakan Inji melalui menegur, 
menyatakan yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah, dstnya.

Ayat Emas Hari Ini:
“Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa 

yang salah, tegorlah dan nasehatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.” 
(2 Timotius 4:2)
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DAY Selasa, 27 Agustus 2019239
Bacaan Alkitab Setahun :   Yehezkiel 1-4

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Kisah Para Rasul 16:19-40

Dalam membagikan berita Injil, hal kedua yang harus kita perangi adalah:
2. Perangi sikap yang selalu memandang bahwa ini bukan waktu yang baik.                

Kita dipanggil untuk siap sedia apakah baik atau tidak baik waktunya (ayat 
2b). Kesempatan selalu ada. Namun, kita harus siap sedia apakah kesempatan 
yang ada itu kesempatan yang memudahkan atau tidak memudahkan. Jangan 
ada sikap “persistence.” Bentuk kesiapan yang paling sederhana adalah bersaksi 
tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir bahwa 
sekarang bukanlah waktu yang baik, misalnya: Kerohanian sedang kering, 
emosi sedang tidak stabil, saya sendiri merasa masih kekurangan, hidup 
penuh dengan persoalan berat, sedang sangat sibut dengan pekerjaan dan 
urusan keluarga dan berbagai alasan lainnya. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak 
pernah meminta kita melakukan yang kita tidak mampu. Mungkin justru 
dalam kondisi lemah kita bisa bersaksi bagi Injil.

Rasul Paulus mengalami aniaya dan dipenjara ketika memberitakan Injil 
bersama Silas. Tetapi menariknya adalah fokus mereka pada pemberitaan Injil 
tidak hilang oleh kesulitan hidup yang mereka alami. Siksaan dan penjara tidak 
pernah bisa mengalihkan fokus mereka untuk tetap memberitakan Injil. Ini 
contoh bagaimana setiap waktu adalah waktu terbaik untuk memberitakan Injil. 
Tantangan sesungguhnya ada dalam diri kita bukan di luar diri kita. 

Pertanyaan Induktif: 
Ayat 25 menceritakan, “Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan 
menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan 
mereka.” Nyanyian saja bisa menjadi pemberitaan Injil. Jika kita berimajinasi, 
nyanyian apakah yang mereka nyanyikan? Lagu kesedihan atau sukacita?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita siap bernyanyi ketika berada dalam penderitaan? Apakah kita siap 
memberitakan Injil melalui nyanyian?

Penutup:
Berdoa agar hidup kita dipenuhi dengan nyanyian syukur.

Ayat Emas Hari Ini:
“Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian 

kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.” 
(Kisah Para Rasul 16:25)
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DAYRabu, 28 Agustus 2019 240
Bacaan Alkitab Setahun : Yehezkiel 5-8

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Roma 16:17-20; Filipi 3:17-21

Dalam membagikan berita Injil, hal ketiga yang harus kita perangi adalah:
3. Perangi pola-pola bersaksi yang memanipulasi atau sekedar hanya 

mengerjakan tugas. Kita harus memberitakannya dengan mengupayakan 
relevansi, menggunakan inteligensi dan lahir dari hati (ayat 2c)
a. Relevan: nyatakan yang salah, tegur yang tidak etis, nasehati mereka yang 

butuh motivasi.
b. Hati: penuh kesabaran, bukan dengan berdebat dan mau menang sendiri
c. Inteligensi: pengajaran persuasif bukan absolut.

Memberitakan Injil dan Firman Tuhan adalah menyampaikan kabar baik dan itu 
tergambar dari sikap dan cara kita memberitakannya. Kita harus sadari bahwa 
membawa kebenaran Firman Tuhan adalah membawa pertolongan terbesar 
di alam semesta. Oleh karena itu, bawakan dengan keramahan, bangga dan 
sukacita.

Pertanyaan Induktif: 
Apa artinya Tuhan mereka adalah perut mereka? Apa yang mau disimbolkan 
dengan perut? 

Pertanyaan Reflektif: 
Adakah dalam beragama kita memiliki motivasi yang salah dan jahat? Apakah 
dalam memberitakan Injil kita juga memiliki maksud “perut?” Kita hanya 
memberitakan Injil kepada mereka yang kaya? 

Penutup:
Berdoalah agar kita bisa jujur dan tulus dalam beragama dan dalam 
memberitakan Injil

Ayat Emas Hari Ini: 
“Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan 

mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju 
kepada perkara duniawi.” 

(Filipi 3:19) 
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DAY Kamis, 29 Agustus 2019241
Bacaan Alkitab Setahun :   Yehezkiel 9-12

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP
	Bacalah dengan seksama: 2 Timotius 4:9-18

Pada bagian akhir surat 2 Timotius ini kita dapat merasakan suasana hati rasul 
Paulus. Ada rekan pelayanan yang meninggalkan pelayanan karena lebih 

mencintai dunia. Pelayanan yang jujur dan tulus memang tidak mendatangkan 
keuntungan finansial apapun. Maka banyak orang tidak mau melayani Tuhan. 

Rasul Paulus juga menyebut Titus, Lukas dan Markus betapa pelayanannya 
penting bagi rasul Paulus. Disebut juga Tikhikus. Rekan rekan pelayanan sangat 
menjadi kekuatan dan penghiburan dalam perjuangan di ladang Tuhan.
Dalam kesibukan seperti apapun, rasul Paulus tetap tidak lupa membaca. Dia 
minta dibawakan kitab-kitabnya yang tertinggal di Troas.

Dalam situasi dimana rasul Paulus sendirian (ayat 16) ia tetap memberitakan 
Injil (ayat 17) Ia tetap ingin menyatakan kemuliaan Tuhan dibalik kehinaan 
dirinya. Satu teladan yang indah ketika banyak orang Kristen ingin kemuliaan 
dibalik kehinaan salib Kristus. Ketika Kristus direndahkan, malah banyak orang 
Kristen minta ditinggikan.

Pertanyaan Induktif:
Faktor apakah yang terpenting dalam pemberitaan Injil menurut perikop yang 
kita renungkan hari ini? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita memiliki teman sebagai tim pelayanan bersama? Sudahkah ada satu 
atau dua jiwa yang percaya kepada Kristus karena kita?

Penutup:
Berdoalah agar kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat pemberita Injil. Kita siap 
menjadi duta Kristus.

Ayat Emas Hari ini:
“Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, 

lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu.” 
(2 Timotius 4:5)



92   •  Saat Teduh Pribadi  •

DAYJumat, 30 Agustus 2019 242
Bacaan Alkitab Setahun : Yehezkiel 13-15

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

LAI memberi judul menarik untuk perikop ini: Harta rohani dalam bejana 
tanah. Pelayaan adalah satu anugerah kepercayaan dari Allah. Yang 

diberitakan adalah harta rohani dalam bejena tanah, tidak harta rohani dalam 
bejana emas yang bisa diartikan memberitakan Injil dengan kemewahan 
dan mendapatkan kemewahan. Tidak boleh ada maksud licik, tidak boleh 
memberitakan kehebatan diri sendiri yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Jadi 
tanpa sadar yang diberitakan adalah dirinya yang hebat karena Tuhan saja mau 
memakainya dan memberkatinya. 

Inti perikop ini adalah Jangan mengubah berita. Pusat dari pemberitaan 
adalah Kristus. Kasih-Nya yang besar yang diberikan kepada manusia yang 
sesungguhnya tidak pantas menerimanya, diberikan melalui Yesus Kristus 
sebagai penebus, dan bagaimana manusia yang ditebus itu hidup dalam ketaatan. 
Inilah pusat dari semua pemberitaan kita. Bukan dongeng- dongeng atau semua 
cerita yang hanya memuaskan keinginan telinga (2 Timotius 4: 3-4).

Pertanyaan Induktif: 
Perikop ini menegor keras ketika banyak gereja Kristen mengabarkan harta 
rohani tetapi maunya didalam bejana emas. Dimana kesalahan terbesar dari 
ajaran teologia sukses atau teologia kemakmuran?

Pertanyaan Reflektif:
Beritakan saja Injil Yesus Kristus, Juruselamat manusia dari dosa bukan Injil 
plus plus… plus kesembuhan, plus kemakmuran, dll. Apakah kita mengikut 
Tuhan hanya ingin plus plus tersebut?

Penutup:
Berdoalah agar kita setia kepada ajaran Kristus dan jangan menambahkan diluar 
kebenaran Kitab Suci.

Ayat Emas Hari Ini:
“Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan: untuk orang orang Yahudi
suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan.” 

(1 Korintus 1:23)
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DAY Sabtu, 31 Agustus 2019243
Bacaan Alkitab Setahun :   Yehezkiel 16-17

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

Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan. Ini menjadi pembuka 
dari seluruh kitab bijak yang bernama Amsal. Tetapi bagaimana takut akan 

Tuhan jika kita tidak mengenal-Nya? Siapa yang dapat menolong kita orang 
berdosa ini mengenal Tuhan? 

Di dalam 1 Korintus 2:10-11 rasul Paulus menulis: “Karena kepada kita Allah 
telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan 
hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia 
yang tahu, apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri 
yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu, apa yang 
terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah.” 

Belajar takut akan Tuhan melalui menerima didikan, teguran, belajar jujur, adil 
dan selalu berusaha hidup benar. Roh Kudus membantu kita untuk mengerti 
didikan, teguran, belajar jujur, adil dan berusaha hidup benar. Tanpa Roh Kudus 
kita tidak akan mengerti kebenaran (Yohanes 16:8)

Pertanyaan Induktif: 
Siapakah yang dimaksud dengan “orang bodoh” di ayat 7? Apakah ciri-ciri orang 
bodoh di ayat ini?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita orang Kristen yang bodoh atau orang Kristen yang berpendidikan?

Penutup:
Berdoa agar kita senantiasa rindu untuk menerima didikan, teguran, belajar 
jujur, adil dan selalu berusaha hidup benar.

Ayat Emas Hari ini:
“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, 

tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.”  
(Amsal 1:7)
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DAYMinggu, 01 September 2019 244
Bacaan Alkitab Setahun : Yehezkiel 18-20

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. 

Amsal 1:5

“Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, 
dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh 

bahan pertimbangan.”



Catatan Pribadi
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Tema Khotbah    :  

“KELUARGAKU ADALAH GEREJAKU”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 02 September 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Djeffry Hidajat
Bacalah terlebih dahulu :  Imamat 26:12-13; Ulangan 6:7

Keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam mendidik anak-anak. 
Semestinya anak-anak kita tidak diasuh oleh gereja saja, atau sekolah saja, 

apalagi oleh media sosial. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam 
mendidik anak-anak, terutama dalam hal iman. Mengapa umat perlu takut akan 
Tuhan? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi umat-Nya. Bagi bangsa 
Israel hal ini terlihat dari Allah menyelamatkan mereka dari Mesir (Imamat 
26:12-13). Orang tua lalu mengajarkannya kepada anak-anak.

Allah menggunakan keluarga sebagai unit terkecil dalam penciptaan manusia 
(Adam dan Hawa), dan Ia terus berkarya lewat keluarga-keluarga (Nuh, 
Abraham, Daud). Yesus pun lahir dari sebuah keluarga. Dari awal penciptaan 
hingga klimaksnya pada Kristus, Tuhan menjunjung tinggi keluarga. Itu 
sebabnya orang Yahudi memandang keluarga sebagai yang terpenting.

Pengakuan (takut) akan Tuhan harus diajarkan kepada anak-anak oleh orang tua 
secara berulang-ulang dalam segala keadaan (ayat 6-9). Tujuan utama orang tua 
mendidik anak-anak dalam iman supaya anak-anak melakukan Firman Tuhan. 
Tingkatan dalam mengajarkan Firman Tuhan: (1) menghafal (2) mengerti (3) 
menceritakan dengan bahasa kita sendiri (4) merelasikan dengan kehidupan 
pribadi (5) melakukan. 

Pertumbuhan rohani berawal ketika kita bisa menghubungkan Firman Tuhan 
dengan kehidupan kita sendiri dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita 
lakukan atau ubah. Anak-anak akan melihat kepada orang tuanya sebagai teladan 
iman dan perilaku. Orang tua bertanggung jawab bukan saja untuk mendidik 
anak-anak secara rutin, tapi juga memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang 

PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KETIGA PULUH ENAM SEPTEMBER 2019
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ada untuk mendidik mereka. Jangan sampai anak-anak kita dimuridkan oleh 
dunia, karena orang tua tidak memainkan perannya yang seharusnya.

Ketika orang tua dan mendorong juga anak-anak melakukan segala aktivitas 
rohani dan kita menjadi pelaku iman, dari sanalah pertumbuhan iman yang 
nyata dalam keluarga kita akan terjadi.  ST P  
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DAYSenin, 02 September 2019 245
Bacaan Alkitab Setahun : Yehezkiel 21-22

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Imamat 26:1-13

Kitab Imamat lazimnya diberi judul: “Hukum Kekudusan”. Imamat memang 
berasal dari tradisi para Imam yang sangat menekankan kekudusan karena 

kekudusan ialah sifat hakiki Allah Israel (Imamat 11:44-45; 19:2; 20:7,26; 21:8; 
22:23 dst). Arti pertama kata “Kudus” ialah: yang terpisah, yang transenden 
dan tidak terhampiri, sehingga menimbulkan rasa takut akan Allah (Keluaran 
33:20). Arti kedua adalah terpisah dari dosa (Yesaya 1:16-18). Kekudusan Allah 
itu meliputi segala sesuatu: tempat (Keluaran 19:12), masa dan waktu (Keluaran 
16:23; Imamat 23:4), tabut perjanjian (2 Samuel 6:7), manusia (Keluaran 19:6, 
khususnya para imam (Imamat 21:6), benda-benda (Keluaran 30:29; Bil 18:9) 
dan keluarga (Yosua 24:15) 

Keluarga memang memainkan peran yang sangat penting dalam mendidik 
anak-anak. Semestinya anak-anak kita tidak diasuh oleh gereja saja, atau sekolah 
saja, apalagi oleh media sosial. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam 
mendidik anak-anak, terutama dalam hal iman. Mengapa umat perlu takut akan 
Tuhan? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi umat-Nya. Bagi bangsa 
Israel hal ini terlihat dari Allah menyelamatkan mereka dari Mesir (Imamat 
26:12-13). 

Pertanyaan Induktif: 
Dapatkah kita merumuskan hal pertama dan seterusnya dari Imamat 26:1-13 
yang harus kita lakukan jika kita ingin diberkati Tuhan.

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita telah mengajarkan hal-hal rohani dengan ketat di keluarga kita? 
Atau apakah pendidikan rohani tidak ada dalam keluarga kita?

Penutup:
Berdoalah agar mulai hari ini kita menghidupkan hal-hal rohani di keluarga kita 
masing-masing.

Ayat Emas Hari Ini:
“Tetapi, Aku akan hadir di tengah-tengahmu dan 

Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatKu.” 
(Imamat 26:12)
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DAY Selasa, 03 September 2019246
Bacaan Alkitab Setahun :   Yehezkiel 23-24

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Imamat 26:14-46

Perikop kedua dari Imamat 26:14-46 adalah kontras dengan perikop 1-13. 
Mengapa perikop kedua 33 ayat lebih banyak dari perikop pertama; perihal 

berkat hanya 13 ayat, sedangkan kutuk sebanyak 33 ayat? Jawabannya tentu 
bahwa peringatan-peringatan Allah harus dibuat rinci agar menjadi perhatian 
dan takut sehingga umat tidak sembarangan mempermainkan kekudusan Allah 
dan dirinya sendiri. Kekudusan Allah berdampak turunnya berkat tiada habis, 
tetapi kenajisan berdampak turunnya kutuk tiada habis kepada kita. Kutuk 
Tuhan harus diajarkan kepada keluarga agar keluarga menjadi gentar dan takut 
sehingga hidup berkenan kepada Allah. 

Allah menggunakan keluarga sebagai unit terkecil dalam penciptaan manusia 
(Adam dan Hawa), dan Ia terus berkarya lewat keluarga-keluarga (Nuh, 
Abraham, Daud). Yesus pun lahir dari sebuah keluarga. Dari awal penciptaan 
hingga klimaksnya pada Kristus, Tuhan menjunjung tinggi keluarga. Itu 
sebabnya orang Yahudi memandang keluarga sebagai yang terpenting.

Pertanyaan Induktif: 
Jika kita melanggar kekudusan dan hukum-hukum Tuhan maka Tuhan akan 
menurunkan kutuk berupa sakit penyakit (ayat 16), orang-orang menentang 
kita dan hidup penuh ketakutan (ayat 17), segala usaha akan sia-sia walau kita 
bekerja dengan keras (ayat 18-20), serangan dari binatang (ayat 21-22), penyakit 
yang lebih berat dan kesulitan ekonomi (ayat 23-26), dan berbagai kondisi sulit 
yang akan berhenti ketika kita bertobat. Mengapa pertobatan menjadi kunci 
semua pemulihan dari kutuk?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah berbagai kesulitan kita saat ini oleh karena ada dosa yang belum kita 
tinggalkan alias kita belum bertobat?

Penutup:
Berdoa bersama keluarga agar kita selalu mengalami pembaruan iman.

Ayat Emas Hari Ini:
“Itulah ketetapan ketetapan dan peraturan peraturan serta hukum hukum yang 

diberikan TUHAN, berlaku di antara Dia dan orang Israel, 
di gunung Sinai dengan perantaraan Musa.”

 (Imamat 26:46)
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DAYRabu, 04 September 2019 247
Bacaan Alkitab Setahun : Yehezkiel 25-27

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Ulangan 6:1-25

Pengakuan (takut) akan Tuhan harus diajarkan kepada anak-anak oleh orang 
tua secara berulang-ulang dalam segala keadaan (ayat 6-9). Tujuan utama 

orang tua mendidik anak-anak dalam iman supaya anak-anak melakukan 
Firman Tuhan. Tingkatan dalam mengajarkan Firman Tuhan: (1) menghafal (2) 
mengerti (3) menceritakan dengan bahasa kita sendiri (4) merelasikan dengan 
kehidupan pribadi (5) melakukan. 

Pertumbuhan rohani berawal ketika kita bisa menghubungkan Firman Tuhan 
dengan kehidupan kita sendiri dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita 
lakukan atau ubah. Anak-anak akan melihat kepada orang tuanya sebagai teladan 
iman dan perilaku. Orang tua bertanggung jawab bukan saja untuk mendidik 
anak-anak secara rutin, tapi juga memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang 
ada untuk mendidik mereka. Jangan sampai anak-anak kita dimuridkan oleh 
dunia, karena orang tua tidak memainkan perannya yang seharusnya.

Pertanyaan Induktif: 
Ayat 12 terdapat kata “berhati-hatilah.” supaya jangan engkau melupakan 
TUHAN. Berhati-hati dari kata Ibrani shamar yang artinya waspada, jangan 
lengah, jangan lalai, jangan lupa. Dalam keadaan seperti apakah manusia sering 
kali lengah, tidak waspada dan melupakan Tuhan?

Pertanyaan Reflektif: 
Adakah kita sering melupakan Tuhan dalam kehidupan kita? Adakah kita sering 
memberi contoh kepada keluarga kita tentang melalaikan ibadah dan melupakan 
Tuhan?

Penutup:
Berdoalah agar kita bisa jujur dan tulus dalam beragama dan dalam 
memberitakan Injil

Ayat Emas Hari Ini: 
“Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa! Kasihilah 

TUHAN, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu 
dan dengan segenap kekuatanmu.” 

(Ulangan 6:4-5) 
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DAY Kamis, 05 September 2019248
Bacaan Alkitab Setahun :   Yehezkiel 28-30

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Lukas 15:11-32

Sesungguhnya perumpamaan tentang anak yang hilang mengajarkan kepada kita 
pentingnya membangun keluarga yang sehat secara rohani. Kita fokus bagaimana 

keluarga kita sehat secara jasmani, sehat intelektual, sehat jiwa, sehat finansial dll, 
tetapi sering tanpa sadar kita tidak sehat secara rohani. Akibatnya semua kesehatan 
yang lain menjadi percuma. Contoh, walau keluarga kita sehat secara finansial tetapi 
jika tidak sehat rohani maka uang bisa menjadi bencana dalam keluarga.

Ada beberapa pelajaran penting untuk membangun keluarga sehat rohani, yaitu:
1. Jangan kompromi dengan dosa, seenak apapun dosa itu.

Dosa tidak hanya membuat si bungsu sakit secara fisik, tetapi juga rohani. Bagi 
bangsa Israel, babi adalah binatang haram. Hidup si bungsu pastilah jadi begitu 
susah, bahkan kelaparan, sampai-sampai mau menyantap makanan babi.

2. Sadar diri dan bertobatlah.
Ketika si bungsu menyadari bahwa keadaan buruknya akibat dari dosanya 
maka ia bangkit bertobat dan tidak malu untuk kembali ke rumah 
orangtuanya. Setiap anggota keluarga pasti ada pernah berbuat salah. 
Nasehatilah, terimalah dan ampunilah, jangan membuangnya. 

3. Terimalah anggota keluarga yang bertobat dengan kasih.
Terkadang, ada keluarga yang menolak menerima kembali anggotanya yang 
pernah membuat malu atau durhaka kepada orang tua. Memang, tidak 
mudah melupakan kesalahan berat. Namun, keluarga yang takut akan Tuhan 
akan menerima ‘anak yang hilang’, karena itulah praktek kasih yang sejati.

Pertanyaan Induktif:
Apa artinya “mengampuni?” Faktor tersulit apa ketika ingin mengampuni?

Pertanyaan Reflektif:
Maukah kita mendoakan setiap anggota keluarga kita? 

Penutup:
Berdoalah untuk setiap anggota keluarga kita khususnya mereka yang terhilang.

Ayat Emas Hari ini:
“Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, 
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.”

 (Matius 6:14)
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DAYJumat, 06 September 2019 249
Bacaan Alkitab Setahun : Yehezkiel 31-33

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

Satu hal yang indah dari prinsip pelayanan rasul Paulus adalah bahwa ia selalu 
menjadikan jemaat yang dilayani sebagai bagian dari keluarganya, menjadi 

keluarga besar dalam Kristus. Perikop yang menjadi renungan hari ini adalah 
contoh nyata jemaat Tesalonika menjadi keluarga dari rasul Paulus. 
1. Relasi yang berlaku ramah dan sopan satu sama lain “Kami berlaku ramah di 

antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya” (ayat 7).
2. Relasi yang rela saling mengasihi dan berbagi bukan saja berbagi Injil tetapi 

juga berbagi kehidupan (ayat 8) 
3. Relasi yang saling menopang dan tidak menjadi beban satu sama lain. “Sebab 

kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami supaya 
jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu” (ayat 9). 

4. Relasi yang saling menasehati dan menguatkan (ayat 11) “Kamu tahu, betapa 
kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan 
menguatkan hatimu seorang demi seorang” (ay.11). 

Gereja sejatinya adalah satu keluarga besar yang menciptakan 4 relasi di atas. 
Dalam keluarga Allah, ada ayah, ibu dan saudara-saudara. Setiap anggotanya 
harus aktif berpartisipasi agar relasi keluarga Allah semakin indah. Setiap 
anggota tidak boleh pasif berdiam diri hanya ingin diperhatikan dan dilayani.

Pertanyaan Induktif: 
Dari keempat relasi di atas, apakah semuanya sudah ada dalam keluarga kita? 
Sudah ada juga di gereja kita? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah di keluarga kita sudah dilakukan berbagi Injil? Cobalah melakukannya 
sekarang. 

Penutup:
Berdoalah agar kita memiliki keluarga dengan ciri 4 relasi tersebut.

Ayat Emas Hari Ini:
“Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil 

dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu, yang percaya.” 
(1 Tesalonika 2:10)
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DAY Sabtu, 07 September 2019250
Bacaan Alkitab Setahun :   Yehezkiel 34-36

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Ulangan 11:8-21

Di antara banyaknya pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, pelayanan 
gereja yang berjubel dan komitmen sosial, sulit rasanya mencari waktu 

untuk membaca Firman Tuhan bersama keluarga setiap hari. Kita memerlukan 
komitmen dan usaha kreatif agar kita selalu bisa membaca firman Tuhan 
bersama keluarga.

Pendidikan di keluarga Yahudi dimulai dengan pendidikan rohani. Ini menjadi 
dasar yang paling mutlak. Kita membangun keluarga bukan dari dasar rohani 
tetapi money. Itu sebabnya iman Kristen tidak bisa bertahan dari generasi ke 
generasi. Anak-anak kita lahir dan hidup di Singapore dimana lingkungan tidak 
terlalu mendukung bagi terbentuknya kehidupan rohani yang sehat dan kuat. 
Melalui perenungan hari ini, bantulah keluarga kita untuk bertumbuh secara 
rohani dengan membaca firman Tuhan bersama-sama.

Pertanyaan Induktif: 
Membangun dasar keluarga dengan firman Tuhan memiliki SOP (Standard 
Operating Procedure) sbb: Taruh Firman Tuhan di hati dan jiwa dengan cara 
ajarkan berulang-ulang (ayat 18) Tulis dan menjadi aksesoris tubuh kita. (ayat 
18) Ajarkan, diskusikan dimana saja pada setiap kesempatan (ayat 19) dan 
jadikan perhiasan atau dekorasi rumah kita (ayat 20). Dari keempat SOP itu yang 
manakah yang sudah kita lakukan?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah rumah kita penuh dengan aksesoris rohani Kristen?

Penutup:
Berdoa agar kita menjalankan SOP pendidikan iman keluarga di keluarga kita.

Ayat Emas Hari ini:
“Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, 

apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, 
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.” 

(Ulangan 11:20)
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DAYMinggu, 08 September 2019 251
Bacaan Alkitab Setahun : Yehezkiel 37-39

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. 

Ulangan 11:1

“Haruslah engkau mengasihi TUHAN, Allahmu dan 
melakukannya dengan setia kewajibanmu terhadap 

Dia dengan senantiasa berpegang pada segala 
ketetapanNya, peraturanNya dan perintahNya.”



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KETIGA PULUH TUJUH SEPTEMBER  2019

                                         
Tema Khotbah    :  

“KELUARGAKU ADALAH RUMAHKU”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 09 September 2018
Pengkhotbah :  Pr. Yudi Jatmiko 
Bacalah terlebih dahulu :  Titus 2:1-10

Home sweet home adalah suatu hal yang didambakan pasangan muda, yang 
baru punya anak, atau bagi yang baru pindah rumah. Tapi sering pada 

akhirnya rumah menjadi tidak lagi “sweet” atau hambar karena kesibukan 
sehari-hari. Akhirnya keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan tidak lagi 
menjadi prioritas utama.

Hal sama terjadi pada jemaat di Kreta. Rasul Paulus pertama kali membawa Titus 
(saat misi ke 3) untuk menunjukkan bahwa keselamatan cukup dari injil Kristus, 
tanpa perlu ditambah dengan praktik Yudaisme. (misal: harus disunat, harus 
ikut tradisi Yudaisme, dll). Jemaat yang Titus gembalakan mengalami berbagai 
pergumulan khususnya dalam kehidupan yang tidak tertib, tidak tunduk pada 
kebenaran Firman Tuhan oleh karena pengaruh Yudaisme (Titus 1:10). Titus 
kemudian ditugaskan untuk memberitakan ajaran sehat kepada jemaat Kreta:  
1. Para laki laki yang tua (ayat 2) hiduplah sederhana, penuh rasa syukur, 

terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan.
2. Para perempuan tua (ayat 3-5) hiduplah sebagai orang-orang beribadah, 

sungguh menghargai Tuhan, jangan memfitnah (gosip), jangan jadi hamba 
anggur, mendidik perempuan muda untuk hidup bijaksana, suci, rajin atur 
rumah tangga, dan baik hati serta taat pada suaminya.

3. Para orang muda (ayat 6) kuasailah diri dalam segala hal.
4. Bagi Titus sendiri (ayat 7-8) jadilah teladan bagi jemaat Kreta. 

Melalui semua itu akhirnya pemahaman dan pengajaran yang baik tentang 
firman Tuhan bisa diwujudkan dalam hidup keluarga, firman Tuhan tidak dihujat 
orang, dan orang lain mendapat berkat dari kehidupan keluarga Kristen yang 
menjadi teladan.
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Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Yaitu mewaspadai nilai nilai yang 
berkembang dalam masyarakat di mana kita hidup:
1. Nilai-nilai pernikahan Kristen: Ketika kita sibuk tetaplah menjaga janji pada 

Tuhan melalui altar keluarga dan tetap berdoa bersama sebagai satu keluarga!
2. Nilai nilai parenting: Ketika anak semakin bertumbuh, urusan mereka juga 

akan makin banyak (tuition, PSLE, dll). Orang tua juga akan semakin sibuk 
atur waktu. 

Menjadi teladan dalam menghidupi firman Tuhan. Kalau hanya sekadar 
membangun rumah tangga, maka Tuhan tidak diperlukan (karena banyak 
keluarga non Kristen yang juga harmonis), tapi kalau kita mau keluarga kita 
menjadi rumah rohani yang dihuni dan diberkati Yesus maka kita harus meminta 
Tuhan yang membangun dan menjadikan FirmanNya sebagai landasan. Sebab 
sia-sia segala hal apabila bukan Tuhan yang membangun.  ST P  
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DAYSenin, 09 September 2019 252
Bacaan Alkitab Setahun : Yehezkiel 40-42

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Yohanes 4:46-54

Home sweet home merupakan ungkapan yang memiliki kedekatan arti 
dengan “rumahku surgaku”. Istilah “rumahku surgaku” berarti tidak ada 

tempat yang paling nyaman selain rumahku. Dalam ungkapan tersebut bisa 
dipahami bahwa bentuk fisik rumah tidaklah begitu penting. Rumah besar–kecil, 
mewah–sederhana, berdinding kayu atau tembok, berpekarangan atau saling 
berhimpitan dengan dinding tetangga, semuanya tidak mengurangi makna surga 
atau istana yang identik dengan kesan indah nyaman, dan penuh kebahagiaan. 

Apakah peranan rumah? Rumah bukan saja sekedar bangunan untuk tempat 
berteduh, namun rumah sebagai tempat penghidupan keluarga untuk tumbuh 
dan berkembang dalam artian yang lebih luas. Kalau diibaratkan rumah itu 
sebagai makhluk, dia mampu untuk memberdayakan dan juga sebaliknya dia 
juga mampu menyengsarakan penghuninya. Peran rumah setidak-tidaknya ada 
lima yang disingkat dengan 5M yaitu: Mengukir sejarah hidup, melambangkan 
perjuangan hidup, membentuk budaya, membangun komunitas belajar, dan 
meningkatkan ibadah. 

Kita percaya 5M ini telah dipraktekkan oleh pegawai istana itu setelah ia percaya 
Kristus. Ia percaya bukan karena mujizat tetapi karena ia ingin mengukir sejarah 
dan membangun keluarga dengan saling mengasihi yang kuat.

Pertanyaan Induktif: 
Satu hal yang menarik pada diri pegawai istana ini adalah ia percaya perkataan 
Yesus walaupun tidak melihat tanda dan mujizat terlebih dahulu (ayat 48). Ketika 
banyak orang Kristen mau percaya Kristus setelah melihat tanda dan mujizat, tetapi 
tidak dengan pegawai istana ini. Pertanyaannya mengapa pegawai istana ini percaya 
walau tidak melihat tanda dan mujizat? Apa yang mendorong dia untuk percaya? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah iman kita dibangun di atas mujizat atau percaya?

Penutup:
Berdoalah agar iman kita bisa bertumbuh pesat karena percaya bukan karena melihat.

Ayat Emas Hari Ini:
“Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat”

 (2 Korintus 5:7)
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DAY Selasa, 10 September 2019253
Bacaan Alkitab Setahun :   Yehezkiel 43-45

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Titus 2:1-10

Titus kemudian ditugaskan untuk memberitakan ajaran sehat kepada jemaat Kreta:  
1. Para laki laki yang tua (ayat 2) hiduplah sederhana, penuh rasa syukur, 

terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan.
2. Para perempuan tua (ayat 3-5) hiduplah sebagai orang-orang beribadah, 

sungguh menghargai Tuhan, jangan memfitnah (gosip), jangan jadi hamba 
anggur, mendidik perempuan muda untuk hidup bijaksana, suci, rajin atur 
rumah tangga, dan baik hati serta taat pada suaminya.

3. Para orang muda (ayat 6) kuasailah diri dalam segala hal.
4. Bagi Titus sendiri (ayat 7-8) jadilah teladan bagi jemaat Kreta. 

Melalui semua itu akhirnya pemahaman dan pengajaran yang baik tentang 
firman Tuhan bisa diwujudkan dalam hidup keluarga, firman Tuhan tidak dihujat 
orang, dan orang lain mendapat berkat dari kehidupan keluarga Kristen yang 
menjadi teladan.

Nasehat Titus kepada jemaat Kreta bisa berlaku juga untuk satu keluarga: Ayah, 
ibu, dan anak-anak. Jika semua anggota keluarga menerapkan ini maka keluarga 
akan menjadi keluarga yang memberi dampak luar biasa bagi orang lain. 

Pertanyaan Induktif: 
Pada nasehat untuk laki-laki dewasa (ayat 2) terdapat kata “terhormat.” Laki-laki 
harus terhormat. Apakah arti kata “terhormat?” 
Menurut ayat 2 bagaimana cara membangun kehormatan sebagai laki-laki?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah keluarga kita telah menerapkan 4 hal tersebut di atas?

Penutup:
Berdoalah untuk setiap anggota keluarga kita, sebutkan nama satu persatu agar 
kita dan mereka menjadi satu keluarga yang memiliki rohani yang baik.

Ayat Emas Hari Ini:
“Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. 

Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu...” 
(Titus 2:7)
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DAYRabu, 11 September 2019 254
Bacaan Alkitab Setahun : Yehezkiel 46-48

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Matius 24:3-14

Yesus memberikan peringatan bahwa permulaan penderitaan pada akhir 
jaman adalah banyaknya penyesatan oleh mereka yang berbicara sebagai 

mesias, nabi, rasul, pengajar dll. Ini artinya tanda akhir jaman datang bukan dari 
dunia di luar gereja tetapi dari dalam gereja. Kita dibuat bingung ketika banyak 
aliran dan ajaran gereja. Yesus memberi nasehat: “Waspadalah supaya kita tidak 
disesatkan.”

Jika dikaitkan dengan Titus 2:1-10 maka prinsip yang sama juga berlaku yaitu 
mewaspadai nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat di mana kita hidup. 
Yang kita perlu waspadai adalah:
1. Nilai-nilai pernikahan Kristen: Ketika kita sibuk tetaplah menjaga janji 

pada Tuhan melalui altar keluarga dan tetap berdoa bersama sebagai satu 
keluarga? Pada akhir jaman penghancuran dimulai dari keluarga atau rumah 
tangga.

2. Nilai nilai parenting: Ketika anak semakin bertumbuh, urusan mereka juga 
akan makin banyak (tuition, PSLE, dll). Orang tua juga akan semakin sibuk 
mengatur waktu. Semakin banyak orangtua yang hanya bisa melahirkan 
anak-anak tetapi tidak bisa menjadi orangtua bagi anak-anaknya. 

Pertanyaan Induktif: 
Apakah tanda kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan 
yang diungkap Matius 24:5-12. Tanda yang manakah yang sudah nampak 
terlihat di jaman sekarang ini?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita siap membangun keluarga utuh dan tidak mudah dihancurkan?

Penutup:
Berdoalah agar keluarga kita tetap utuh dan rumah kita menjadi sorga bagi kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat.” 

(Matius 24:13) 
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DAY Kamis, 12 September 2019255
Bacaan Alkitab Setahun :   Yoel

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Mazmur 127:1-2

Mazmur 127 dan 128 adalah satu kesatuan. Mazmur 127 adalah fondasi satu 
rumah tangga. Mazmur 128 adalah berkat ketika rumah dibangun diatas 

fondasi yang benar sesuai mazmur 127. Ayat pertama dari Mazmur 127 sudah 
merupakan penyataan yang tegas: “Jikalau bukan Tuhan yang membangun 
rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya; jikalau bukan Tuhan yang 
mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.”

Jika kita merenungkan bahwa sebuah rumah pasti ada atapnya, ada dindingnya, 
ada pintunya, ada jendelanya, dan juga ruang demi ruang. Atap memberi 
perteduhan dari hujan dan panas, topan dan badai. Mari kita ciptakan keluarga 
yang memberi rasa teduh, aman dan nyaman. Perkataan-perkataan yang 
membangun. Doa dan harapan yang menjadi payung bagi seluruh isi rumah. 
Bersatu saling menguatkan ketika ada masalah seberat apapun. Ayah dan ibu 
yang mengayomi anak-anak, memeluk mereka erat-erat dan memberikan dan 
mengajarkan nilai-nilai Kristen yang kuat.

Pondasi fisik tidak terlihat tetapi menentukan. Iman dan nilai-nilai Kristen tidak 
terlihat tetapi menentukan, agar keluarga tetap berdiri teguh. Jadikanlah Firman 
Tuhan fondasi yang kokoh. Suami-ayah yang melakukan Firman, isteri-ibu yang 
melakukan Firman, anak-anak yang melakukan Firman. Ketika semua anggota 
keluarga melakukan Firman Tuhan, pondasi rumah itu menjadi kokoh dan kuat.

Pertanyaan Induktif:
Apa artinya jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal 
berjaga-jaga? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan pada seluruh kehidupan keluarga kita?

Penutup:
Berdoalah agar keluarga kita dibangun di atas kebenaran Firman Tuhan.

Ayat Emas Hari ini:
“Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang 

membangunnya; jikalau bukan TUHAN yang mengawal kota, 
sia-sialah pengawal berjaga-jaga.”

 (Mazmur 127:1)
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DAYJumat, 13 September 2019 256
Bacaan Alkitab Setahun : Daniel 1-3

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Mazmur 127:3-5

Pernahkah kita merasa tidak puas dengan keluarga kita sekarang? Mungkin 
kita merasa bahwa keluarga yang kita miliki sekarang bukanlah suatu berkat. 

Mungkin kita berandai-andai kalau saja kita dilahirkan di keluarga yang lebih 
baik daripada keluarga kita yang sekarang. Ketika kita terus membandingkan 
keluarga kita dengan keluarga orang lain maka kita akan terus merasa tidak puas 
dan kecewa dengan keluarga kita. Melihat orangtua kita, kita kecewa. Melihat 
anak-anak kita, kita kecewa. Melihat kondisi ekonomi kita, kita kecewa. Kita 
protes dengan nasib kita dll.

Mazmur 127:3-5 mengajarkan bahwa keluarga adalah sesuatu yang harus 
dibanggakan dan disyukuri. Ketika sikap itu kita lakukan maka keluarga seperti 
apapun akan menjadi berkat. Kekecewaan akan berubah menjadi ucapan syukur. 
Ucapan syukur akan melahirkan berkat dan kemajuan. Anak laki-laki adalah milik 
pusaka, anak perempuan adalah upah. orangtua adalah seperti pahlawan (ayat 
4) Dan selalu merasa bahagia ketika bersama keluarga. Ada satu kutipan bagus 
sekali dari https://www.warungsatekamu.org/2018/07/ketika-aku-merasa-tidak-
puas-dengan-keluargaku/ yaitu: Fri(end), Girlfri(end), Boyfri(end), Bestfri(end). 
Everything has an end, except family. Fam(ily) has 3 letters that says I Love You.

Pertanyaan Induktif: 
Apa artinya “milik pusaka” untuk anak laki-laki dan buah kandungan adalah 
upah? Mengapa anak perempuan tidak disebut?

Pertanyaan Reflektif:
Panah adalah olahraga bergengsi pada waktu itu. Pemanah juga seorang 
pahlawan perang. Orangtua dilukiskan sebagai posisi mulia dan pahlawan. Maka 
jadilah orangtua mulia dan pahlawan. 

Penutup:
Berdoa agar kita belajar bersyukur untuk keluarga kita. Jangan pernah menyesali 
keluarga kita. 

Ayat Emas Hari Ini:
“Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada TUHAN, 

dan buah kandungan adalah suatu upah.” 
(Mazmur 127:3)
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DAY Sabtu, 14 September 2019257
Bacaan Alkitab Setahun :   Daniel 4-6

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Mazmur 128

Mazmur 128 hanya terdiri dari enam ayat. Ayat pertama adalah penyataan 
pembuka sebagai kunci kebahagiaan hidup yaitu takut akan Tuhan. Orang 

yang takut akan Tuhan pasti hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 
kedua bicara soal makan, minum, tidur yang enak karena makanan dan minuman 
atau semua kebutuhan hidup yang diperoleh dari usaha yang benar dan halal. Ayat 
ketiga bicara soal isteri. Anggur adalah tanaman utama, minuman mulia. Maka 
isteri akan menjadi penata ekonomi yang baik dan mulia. Zaitun muda untuk 
dimakan. Zaitun tua diperas menjadi minyak sumber kebutuhan hidup. Anak-anak 
akan menjadi kebanggaan sumber kehidupan dan tidak memalukan. Generasi 
demi generasi keturunan kita akan menjadi kemuliaan dan sumber berkat. 

Setiap anggota keluarga harus memainkan peranannya masing-masing sesuai 
dengan Firman Tuhan, maka keluarga itu akan diberkati dan menjadi berkat. 
Rumah akan menjadi sorga, istana, sumber kedamaian dan kenyamanan. 
Siapapun akan betah di rumah seperti itu.

Keluarga adalah rumahku
Keluarga adalah tempatku berbagi suka dan duka.
Keluarga adalah saksi perjalanan hidupku dari aku bayi hingga aku dewasa.
Keluarga adalah orang pertama yang akan bangga ketika aku berhasil, dan orang 
yang akan mendekapku erat ketika aku gagal.
Keluarga adalah orang yang tetap bersamaku ketika seluruh dunia membenciku.
Keluarga adalah orang yang berdiri paling depan ketika ada orang yang 
menyakitiku. Keluarga adalah segalanya. 

Pertanyaan Induktif: 
Mengapa Tuhan memberkati dari Sion?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita saling membanggakan anggota keluarga kita satu sama lain?

Penutup:
Berdoalah agar keluarga kita menjadi harta yang tak ternilai.

Ayat Emas Hari ini:
“Di atas semuanya itu: Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang 

mempersatukan dan menyempurnakan” 
(Kolose 3:14)
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DAYMinggu, 15 September 2019 258
Bacaan Alkitab Setahun : Daniel 7-9

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. 

Mazmur 134:2

“Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan 
pujilah TUHAN.”



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KETIGA PULUH DELAPAN SEPTEMBER 2019

Tema Khotbah    :  

“KELUARGAKU ADALAH UCAPAN SYUKURKU”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 16 September 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Ferry Mamahit
Bacalah terlebih dahulu :  Yesaya 60:15; 1 Tesalonika 5:18

Keluarga adalah anugerah yang harus disyukuri.  Namun, bagaimana bisa 
bersyukur jika di tengah keluarga banyak masalah, keributan, orang tua 

jarang bersama keluarga demi mengejar karir, bahkan terjadi perceraian?

Jika kita boleh tidak bersyukur, Rasul Paulus merupakan orang yang paling tepat 
untuk tidak bersyukur.  Dia berada dalam penjara di Efesus, tempat di mana 
tidak ada kebebasan dan penuh dengan kesusahan.  Jemaat di Efesus mengalami 
persekusi oleh karena iman mereka.  Mereka menjadi umpan binatang buas, 
dibakar hidup-hidup untuk menjadi lampu penerang di istana kaisar.  Keluarga 
dan teman mereka disiksa.  Bagaimana bisa bersyukur?  Apakah ada jalan keluar 
agar kita tetap bisa bersyukur?  Jawabannya ada!  Harapan yang tidak ditujukan 
kepada diri sendiri tetapi kepada Allah. 

Selama Rasul Paulus di penjara, dia tetap menasihati jemaat untuk mengucap 
syukur kepada Allah.  Ucapan syukur tersebut didasari atas siapakah Allah dan 
apa yang Dia lakukan.  Di tengah kesulitan kita, Allah yang berdaulat sanggup 
mengubah keadaan kita di hari ini.  Allah berdaulat atas kehidupan dan dapat 
mendatangkan kebaikan dibalik hal-hal buruk.  Semua penderitaan kita akan 
hilang ketika Yesus datang kembali.  Hidup kita saat ini merupakan proses 
pengudusan (sanctification of life) dimana kita diubahkan menjadi semakin 
mirip dengan Kristus.  Ucapan syukur merupakan salah satu tanda kede-
wasaan iman.  Hal ini dicontohkan oleh Yesus Kristus pada Perjamuan terakhir 
sebelum penyalibanNya, mereka makan, bergembira dan bernyanyi bersama 
(Markus 14:26). 

Ketika Yesus disalib, Dia berkata “Eli, Eli lama sabakhtani”.  Yesus tidak 
menangis tetapi mengutip Mazmur 22, yang merupakan mazmur puji-pujian.  
Yesus bersyukur karena Dia tahu apa yang terjadi pada diriNya ada di dalam 
kedaulatan Allah.
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Kita harus menjadikan ucapan syukur sebuah kebiasaan, yang akan membuat 
kita semakin serupa dengan Kristus.  Pada bulan keluarga ini, baiklah kita 
sebagai keluarga belajar mengucap syukur, tidak karena apa yang kita alami, 
tetapi karena apa yang kita percayai.  Kita percaya Allah yang penuh dengan 
anugerah dan sanggup membalikkan segala sesuatu demi kebaikan kita. 

Maukah kita bersyukur di tengah permasalahan kita?  Rick Warren pernah 
berkata: “In happy moments, praise God.  In difficult moments, seek God.  In 
quiet moments, worship God.  In painful moments, trust God.  In every moment, 
thank God.”    ST P  
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DAYSenin, 16 September 2019 259
Bacaan Alkitab Setahun : Daniel 10-12

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yesaya 60:1-22

Yesaya 60 adalah sebuah janji Tuhan yang luar biasa yang akan mengubah 
semua keadaan penderitaan Israel menjadi kesukacitaan dan kelimpahan 

berkat TUHAN.  Israel akan kelimpahan berkat Tuhan (ayat 5), akan mengalami 
sukacita dan ucapan syukur turun temurun (ayat 15).  Semua akan terjadi 
jika Israel bangkit dari segala dosa dan penyembahan berhala, bertobat dan 
kembali ke jati diri semula yaitu menjadi terang bagi bangsa (ayat 1-3).  Israel 
akan menjadi pusat kebenaran (ayat 3-4), pusat penyembahan (ayat 7), pusat 
perdagangan (ayat 8-11), pusat hikmat dan bijaksana (ayat 12-14), dan terakhir 
menjadi pusat keamanan dan kenyamanan (ayat 15-22).

Kita semua yang percaya kepada Kristus adalah Israel rohani.  Kita dipanggil 
dan diselamatkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa.  Kita harus 
meninggalkan semua perbuatan dosa manusia lama dan bangkit menjadi 
manusia baru, lahir baru, dan menjadi ciptaan baru (2 Korintus 5:17).  Kita 
menjadi pusat dan sumber terang dan kebenaran.  Melalui kita, banyak orang 
percaya dan menyembah Kristus.  Kita menjadi sumber berkat, hikmat, dan 
selalu memberikan kenyamanan kepada semua orang.  Dengan demikian 
kekristenan kita berdampak luar biasa bagi sekitar kita.

Pertanyaan Induktif: 
Yesaya 60 dapat terjadi jika kita semua bertobat dan mengalami pembaruan diri.  
Sebab yang menjadi persoalan utama adalah berbagai dosa dan kesalahan kita 
(Yeremia 5:25).  Apa artinya dosa?  Mengapa dosa menjadi perintang besar relasi 
kita dengan Tuhan?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah hidup kita telah menjadi pusat dari segala berkat dan kebenaran Kristus?  
Apakah orang dapat melihat Kristus pada kehidupan kita?

Penutup:
Berdoalah memohon kepada Tuhan agar kita dapat menjadi terang bagi bangsa.

Ayat Emas Hari Ini:
“Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, 

dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu.”
(Yesaya 60:1)



•  Saat Teduh Pribadi  •   119

DAY Selasa, 17 September 2019260
Bacaan Alkitab Setahun :   Ezra 1-3

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Efesus 4:17-32

Keluarga adalah anugerah yang harus disyukuri.  Namun bagaimana bisa 
bersyukur jika di tengah keluarga banyak masalah, keributan, orang tua 

jarang bersama keluarga demi mengejar karir, bahkan terjadi perceraian?  
Kita dan anggota keluarga terlalu sibuk dengan urusan masing-masing.  Kita 
sibuk mengumpulkan pundi-pundi uang untuk diri sendiri.  Kita terlalu sibuk 
menghabiskan waktu bersama teman dan sahabat.  Kita terlalu sibuk mencari 
apa itu kebahagiaan dan cinta, hingga tak jarang mengabaikan keluarga sendiri.  
Padahal keluarga bisa memberikan sesuatu yang tak bisa diperoleh dari orang 
lain, atau bahkan dibeli dengan banyaknya uang yang kita miliki.

Keluarga adalah alasan utama untuk pulang ke rumah.  Keluarga adalah 
tempat terbaik untuk merayakan ucapan syukur dan tempat terbaik untuk 
membuang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah yang 
didapat dari luar rumah.  Namun alangkah tragisnya para keluarga di zaman 
modern dimana banyak keluarga mengalami peningkatan kesejahteraan 
materi dan fasilitas tetapi justru menjadi tempat terburuk dimana kita menuai 
kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah.  Anehnya malah kita 
mendapatkan kedamaian dan ucapan syukur di luar rumah.  Banyak anggota 
keluarga tidak betah di keluarga sendiri.  Keluarga harus menjadi tempat di 
mana terdapat keramahan, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. 

Pertanyaan Induktif: 
Efesus 4:31-32 adalah ayat kunci perikop Efesus 4:17-32.  Manusia baru harus 
melahirkan keluarga baru yang tidak lagi memelihara semua akar kepahitan.  
Kemiskinan sering membuat keluarga berantakan, tetapi kekayaan juga sering menjadi 
penyebabnya.  Jika demikian maka kemiskinan dan kekayaan bukanlah penyebab 
kehancuran keluarga.  Apakah penyebab utamanya menurut Efesus 4:17-32?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah keluarga kita tempat terbaik untuk menciptakan manusia baru?

Penutup:
Berdoa agar keluarga kita menjadi tempat terbaik menciptakan manusia baru.

Ayat Emas Hari Ini:
“Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan 
saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.” 

(Efesus 4:32)
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DAYRabu, 18 September 2019 261
Bacaan Alkitab Setahun : Ezra 4-6; Mazmur 137

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 1 Timotius 1:3-11

Menurut penelitian Harvard Study of Adult Development yang dilakukan selama 
75 tahun, faktor terpenting dalam kebahagiaan sejati adalah hubungan kita 

dengan keluarga, pasangan, dan teman. (https://nakita.grid.id/read/021242184/ini-
dia-7-jenis-sumber-kebahagiaan-mana-yang-sering-dirasakan?page=all#)

Ada tujuh sumber kebahagiaan.  Kita dapat memeriksa diri, yang manakah yang 
paling sering dirasakan: sukacita (joy), kegembiraan (excitement), bersyukur 
(gratitude), kebanggaan (pride), optimis (optimism), kepemilikan (property), agama 
(religion).  Yang manakah sumber kebahagiaan abadi?  Yang manakah yang paling 
membuat kita bersyukur?

Jika kita teliti ketujuh sumber bahagia itu, manakah sumber kebahagiaan Rasul 
Paulus?  Tuhan Yesus adalah sumber kebahagiaan dari dalam, bukan dari luar.  
Ucapan syukur yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, situasi, dan kondisi tetapi 
bersumber dari Tuhan Yesus dan nilai-nilai rohani.  Itu sebabnya walaupun di 
dalam penjara, Rasul Paulus tetap bisa bersyukur dan merasakan kebahagiaan.  
Bukan tertawa atau tetap bercanda di dalam penjara, tetapi tetap tidak marah dan 
bersungut-sungut lalu menyalahkan Tuhan.  Iman dalam Kristus Yesus sanggup 
mengubah keadaan kita hari ini.  Allah berdaulat atas kehidupan dan dapat 
mendatangkan kebaikan dibalik hal-hal buruk. 

Pertanyaan Induktif: 
Dalam 1 Timotius 1:11, Rasul Paulus menyebut Allah sebagai Mahabahagia.  
Mahabahagia dari kata Yunani makarios yang adalah bentuk puitis untuk 
menunjukkan Allah sumber kebaikan, kebahagiaan, dan berkat.  Mengapa 
manusia sulit mencari kebahagiaan melalui Tuhan tetapi lebih bergantung kepada 
kepemilikan?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah sumber ucapan syukur kita berasal dari Yesus atau dari dunia ini?

Penutup:
Berdoa agar diri kita dapat menjadi teladan dalam bersyukur pada segala situasi.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Aku bersyukur kepada Dia, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena 

Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku.”
(1 Timotius 1:12)
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DAY Kamis, 19 September 2019262
Bacaan Alkitab Setahun :   Hagai

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

Salah satu ciri dari manusia baru adalah perkataan Kristus dengan segala 
kekayaannya ada dalam hidup kita dan kita gunakan itu untuk mengajar dan 

menegur seorang akan yang lain.  Cara mengajar dan menegurnya pun dengan 
nyanyian mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, dan ucapan syukur.

Kolose 3:1-11 berbicara tentang buang semua sifat manusia lama yang membuat 
kita menjadi manusia yang sulit bersyukur.  Ayat 12-17 berbicara tentang sifat dan 
perilaku baru sebagai manusia baru.  Semua sifat dan perilaku baru akan membuat 
kita menjadi manusia yang bersyukur.  Semua yang kita katakan dan perbuat harus 
dilakukan dengan semangat bersyukur bukan bersungut-sungut. 

Manusia baru adalah manusia yang menjadikan ucapan syukur sebuah kebiasaan, 
yang akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus.  Kita dapat menciptakan 
keluarga yang mengucap syukur, tidak karena apa yang dialami tetapi karena apa 
yang dipercayai.  Kita percaya Allah yang penuh dengan anugerah dan sanggup 
membalikkan segala sesuatu demi kebaikan kita. 

Pertanyaan Induktif:
Apakah yang dimaksud dengan “perkataan Kristus” (ayat 16)?  Kata Yunaninya 
memakai “logos” atau “rhema”?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah mulut kita lebih sering mengeluarkan ucapan syukur dan puji-pujian atau 
bersungut-sungut dan keluhan demi keluhan?

Penutup:
Berdoalah agar kita diubahkan menjadi manusia baru yang bersyukur bukan 
berkeluh.

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)
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DAYJumat, 20 September 2019 263
Bacaan Alkitab Setahun : Zakaria 1-4

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Roma 12:9-21

Perilaku bersyukur sebenarnya bermula dari berterima kasih.  Belajar menerima, 
kemudian berterima kasih lalu bersyukur.  Dari kecil kita selalu diajarkan untuk 

bersyukur oleh orang tua, walaupun pengajaran mereka lebih fokus bersyukur setelah 
menerima sesuatu dari orang lain.  Jarang orangtua yang mengajarkan bersyukur 
ketika tidak menerima apa-apa dan tetap ikut bersyukur ketika melihat anggota 
keluarga yang lain menerima sesuatu sementara kita tidak menerima apa-apa.  

Mampukah kita bersyukur melihat orang lain bahagia?  Alangkah indahnya kita 
bersyukur melihat orang lain bahagia, berhasil, sukses, dan menerima sesuatu 
sementara kita tidak menerima apa-apa.  Jika bersyukur dan berterima kasih 
karena kita menerima sesuatu maka itu wajar alias lumrah.  Tetapi bisakah kita 
bersyukur walau tidak menerima apa-apa?  Inilah yang sulit.  Tuhan ajarkan kita 
bersukacita dengan orang yang bersukacita walau kita sedang sedih dan bersedih 
dengan orang yang bersedih padahal kita sedang happy. 

Rick Warren pernah berkata: “In happy moments, praise God.  In difficult moments, 
seek God.  In quiet moments, worship God.  In painful moments, trust God.  In every 
moment, thank God.”  Dalam segala keadaan juga ketika melihat keadaan orang lain, 
marilah kita bersyukur.  Mari ajarkan keluarga kita untuk bersyukur ketika melihat 
orang berhasil sementara kita sedang gagal.

Pertanyaan Induktif: 
Roma 12:9-21 adalah ajaran yang sulit luar biasa dipraktekkan.  Tetapi bukan tidak 
mungkin.  Menurut Anda apa kuncinya sehingga ajaran-ajaran di perikop ini bisa 
dilaksanakan dalam kehidupan kita?

Pertanyaan Reflektif:
Adakah dari berbagai perilaku di perikop bacaan hari ini yang sudah berhasil kita 
lakukan?

Penutup:
Berdoalah agar kita setia kepada ajaran Kristus dan jangan menambahkan di luar 
kebenaran Kitab Suci.

Ayat Emas Hari Ini:
“Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, 

tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan!”
(Roma 12:21)
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DAY Sabtu, 21 September 2019264
Bacaan Alkitab Setahun :   Zakaria 5-9

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Amsal 19:16-18

Keluarga adalah sekolah kerohanian dan kepribadian pertama dan seumur hidup 
bagi kita.  Orangtua adalah gurunya. 

Bacaan STP hari ini mengajarkan: 
1. Tetap setia memegang Firman Tuhan.
2. Menolong orang yang lemah.
3. Menghajar dengan kasih juga bagian dari pendidikan keluarga.

Keluarga yang bersyukur bukan keluarga yang diam saja bila ada salah satu anggota 
keluarga melakukan kesalahan, kekeliruan, ataupun memiliki kelemahan.  Rasa 
syukur tidak akan membuat kita sekedar menerima keberadaan anggota keluarga, 
lebih dari itu.  Rasa syukur akan membuat kita berani memberikan teguran 
yang tulus, bukan untuk melukai, mempemalukan, atau menimbulkan perasaan 
buruk.  Rasa syukur akan mendorong kita untuk mencari cara meningkatkan 
hidup anggota keluarga.  Rasa syukur menolong kita untuk tetap sabar dalam 
memberikan teguran dan pengasahan tersebut.  Rasa syukur akan menjauhkan kita 
melakukan dosa kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga.  Bila salah katakan 
salah, bila benar katakan benar. 

Jangan kita simpan apa yang benar hanya karena takut, tapi sampaikan kebenaran 
dengan cara yang terhormat, agar baik kita maupun sesama menjadi orang yang 
terhormat.  Latihlah diri untuk menyampaikan kebenaran dan teguran dengan 
cara yang penuh dengan hikmat, yang meredakan amarah, sekaligus memberikan 
pertumbuhan.

Pertanyaan Induktif: 
Hajarlah anak kita selama masih ada harapan.  Tetapi, bagaimana jika sudah tidak 
ada harapan?  Apa ukurannya dikatakan tidak ada lagi harapan?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita orang Kristen yang memegang perintah Tuhan dengan setia dan ketat?

Penutup:
Berdoa agar kita diberkati Tuhan dengan belas kasihan untuk orang yang lemah. 

Ayat Emas Hari ini:
“Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya,

 tetapi siapa menghina firman, akan mati.”
(Amsal 19:16)
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DAYMinggu, 22 September 2019 265
Bacaan Alkitab Setahun : Zakaria 10-14

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. 

Amsal 19:20

“Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan,
 supaya engkau menjadi bijak di masa depan.”



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KETIGA PULUH SEMBILAN SEPTEMBER 2019

Tema Khotbah    :  

“KELUARGAKU ADALAH SOLIDARITASKU”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 23 September 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Petrus Budi Setyawan
Bacalah terlebih dahulu :  Kisah Para Rasul 4: 32-37

Kitab Para Rasul 4:32-37 menceritakan jemaat mula-mula yang menjual harta 
miliknya dan membawanya kepada para Rasul, dan kemudian dibagikan 

kepada jemaat. Banyak orang berpikir bahwa peristiwa ini telah menginspirasi 
sistem komunis yang tidak mengenal si kaya dan si miskin. Namun bacalah 
dengan teliti, maka peristiwa ini tidak mengatakan bahwa mereka menjual 
semua yang dimilikinya dan diberikan kepada para rasul. Yang sebenarnya terjadi 
adalah ada orang-orang yang berkelebihan, yang memiliki harta yang tidak 
terlalu dibutuhkan, merekalah yang menjual kelebihan hartanya itu dan hasil 
penjualannya dipersembahkan kepada para rasul untuk kepentingan pelayanan. 
Inilah spirit pada komunitas orang-orang percaya mula-mula. Jadi, peristiwa ini 
bukan mengajarkan prinsip sama rata sama rasa, tetapi tercipta komunitas yang 
saling mendukung dan saling menolong.

Kita diperintahkan untuk saling menolong sesama terutama teman-teman 
seiman, bukan berarti tidak menolong orang yang tidak seiman. Kita harus 
mengasihi semua orang, tapi perintah itu masuk akal karena kita lebih mengenal 
kebutuhan orang-orang yang seiman sehingga dapat menjangkau orang-orang 
tepat dan yang benar-benar membutuhkan. Berbagi juga melatih untuk tidak 
serakah dan suatu kesaksian bahwa Allah adalah kasih dan tanda bahwa kita 
adalah komunitas murid-murid Kristus.

Sejak kecil anak sudah terbiasa mendenar kata-kata posessive pronoun, seperti 
“ini milikku” dan semua harta yang kita dapatkan adalah hasil kerja keras 
sehingga anak akan lupa harta itu berasal dari Tuhan dan lupa kepada siapa 
syukur dinaikkan. Kita perlu mengajarkan anak bahwa harta itu adalah titipan 
Tuhan. Apa yang kita miliki hanya karena kemurahan Tuhan, dan kita hanya 
sebagai pengelola. Dengan demikian pertanyaan kita bukanlah berapa yang saya 
berikan kepada Tuhan tapi berapa yang boleh saya pakai. Di saat anak-anak kita 
melihat ada anak-anak yang tidak seberuntung mereka, Allah hendak berkata 
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supaya anak-anak kita mau berbagi titipan berkat dariNya kepada mereka 
yang kurang beruntung. Tuhan membukakan mata kita bahwa ada orang yang 
berkekurangan supaya kita belajar rela memberi.

Mari kita menjadi jemaat yang membangun karakter berbagi, karakter 
tidak serakah, karakter mengasihi dan bersolidaritas dengan mereka yang 
berkekurangan. Buktikan bahwa kita anak-anak Allah yang Mahakasih, sekaligus 
kita membangun kesaksian yang indah mulai dari keluarga kita sebagai keluarga 
yang bersolidaritas sosial.   ST P  
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DAYSenin, 23 September 2019 266
Bacaan Alkitab Setahun : Ester 1-5

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Kisah Para Rasul 4: 32-37

Kitab Para Rasul 4:32-37 ada dua hal yang indah:
1. Sehati dan sejiwa: Kekristenan telah membuat mereka sehati dan sejiwa. 

Sehati artinya memiliki cara pandang yang sama. Sejiwa artinya memiliki 
tujuan yang sama. Karena memiliki cara pandang yang sama maka 
terciptalah tujuan yang sama yaitu menolong jemaat yang berkekurangan. 

2. Dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini artinya 
bisa terjadi ada jemaat yang mendapatkan lebih banyak daripada jemaat yang 
lain. Tetapi yang mendapatkan sedikit tidak menjadi iri, marah lalu membuat 
hoax ketidak-adilan para rasul dlsb. Karena prinsip adil adalah semua 
mendapatkan sesuai keperluannya bukan sesuai sama rata dan sama rasa. 

Dua hal di atas menjadi bukti kuat bahwa sistem komunis tidak berawal 
dari Kisah Para Rasul 4:32-37 karena komunis akan membagi semua orang 
berdasarkan kesama-rataan bukan keperluan. 

Pertanyaan Induktif: 
Setiap orang mendapat bagiannya sesuai dengan keperluaannya (ayat 35) 
Sistem ini dikontrol dengan ketat oleh para rasul. Tetapi yang jauh lebih mulia 
adalah kejujuran setiap jemaat sehingga tidak ada yang melakukan mark-up 
keperluannya jauh melebihi kenyataan. Bagaimana kita melatih kejujuran dan 
solidaritas dalam keluarga kita?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita orang Kristen memiliki sense of solidarity? Atau kita orang Kristen 
yang tertutup dan anti sosial. Kita hanya meminta berkat Tuhan tetapi berkat 
itu tidak kita salurkan kepada orang lain untuk memberkati mereka. 

Penutup:
Berdoalah agar kita selalu membuka mata dan hati untuk menolong mereka yang 
memerlukan bantuan kita.

Ayat Emas Hari Ini:
“Adapun kumpulan orang-orang yang telah menjadi percaya itu, mereka sehati dan 
sejiwa, dan tidak ada seorangpun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya 
adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.” 

(Kisah Para Rasul 4:32)
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DAY Selasa, 24 September 2019267
Bacaan Alkitab Setahun :   Ester 6-10

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

Renungan hari ini mengajarkan tentang saling membantu kepada semua orang 
lintas suku, agama, ras dan golongan. Saling membantu tidak melulu untuk 

urusan barang dan uang. Ketika rasul Paulus menulis surat Galatia maka jemaat 
diajar untuk saling membantu, saling menolong dengan:
1. Menegur dan memimpin mereka yang melakukan pelanggaran (ayat 1).

Jangan dihakimi dan jangan dikucilkan tetapi ditolong dan diselamatkan.
2. Saling meringankan beban (ayat 2-3) Kata “beban” lebih merujuk kepada 

mereka yang mengalami penat, beban berat, lelah batin, frustasi, dan putus 
asa. Orang-orang seperti ini memerlukan teman untuk berbagi dan berbicara. 
Tolonglah mereka melalui menjadi teman dan mendengar semua keluh kesah 
mereka. Jangan meremehkan persoalan mereka dengan merasa kita “berarti” 
atau merasa lebih diberkati atau lebih beruntung dari mereka dll.

3. Jangan berhenti berbuat baik khususnya kepada kawan-kawan seiman (ayat 9-10).
Kita diperintahkan untuk menolong sesama terutama kawan-kawan 
seiman, bukan berarti tidak menolong orang yang tidak seiman. Kita harus 
mengasihi semua orang, tapi perintah itu masuk akal karena kita lebih 
mengenal kebutuhan orang-orang yang seiman sehingga dapat menjangkau 
dengan tepat dan benar. Berbagi juga melatih untuk tidak serakah dan suatu 
kesaksian bahwa Allah adalah kasih dan tanda bahwa kita adalah komunitas 
murid-murid Kristus.

Pertanyaan Induktif: 
Mengapa ayat 7 seolah-olah tiba-tiba muncul di tengah nasehat tentang saling 
membantu sebagai sesama jemaat? Apa maksudnya ayat ini berada di tengah 
topik saling membantulah kamu?

Pertanyaan Reflektif: 
Ada tiga hal jenis bantuan untuk saling menolong, yaitu membantu dengan 
memimpin kembali ke jalan yang benar, membantu dengan menjadi pendengar 
dan membantu dengan materi. Yang manakah yang sering kita lakukan?

Penutup:
Berdoa agar kita dapat melatih keluarga kita dengan kepekaan solidaritas.

Ayat Emas Hari Ini:
“Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik 

kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.” 
(Galatia 6:10)
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DAYRabu, 25 September 2019 268
Bacaan Alkitab Setahun : Ester 7-10

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

Renungan hari ini sangat keras untuk mereka yang menjadikan ibadah sebagai 
tempat mencari uang dengan cara menjual firman Tuhan. Baru belajar sedikit 

tetapi sudah berani berkhotbah dan menafsirkan seenaknya sendiri (ayat 4). 
Cekcok, gereja pecah, ribut dan rebut anggota gereja dengan berbagai alasan 
ajaran dll tetapi yang intinya adalah karena duit (ayat 10)

Gereja dan keluarga adalah tempat terbaik untuk melatih solidaritas. Dimulai 
dengan bersosial dengan sesama anggota keluarga barulah keluar dengan mereka 
semua yang bukan sekeluarga. Jika di rumah terbiasa maka di luar rumah akan 
mudah bersolidaritas.

Sejak kecil anak sudah terbiasa mendenar kata-kata posessive pronoun, seperti 
“ini milikku” dan semua harta yang kita dapatkan adalah hasil kerja keras 
sehingga anak akan lupa harta itu berasal dari Tuhan dan lupa kepada siapa 
syukur dinaikkan. Kita perlu mengajarkan anak bahwa harta itu adalah titipan 
Tuhan. Apa yang kita miliki hanya karena kemurahan Tuhan, dan kita hanya 
sebagai pengelola. Dengan demikian pertanyaan kita bukanlah berapa yang saya 
berikan kepada Tuhan tapi berapa yang boleh saya pakai. Di saat anak-anak kita 
melihat ada anak-anak yang tidak seberuntung mereka, Allah hendak berkata 
supaya anak-anak kita mau berbagi titipan berkat dariNya kepada mereka 
yang kurang beruntung. Tuhan membukakan mata kita bahwa ada orang yang 
berkekurangan supaya kita belajar rela memberi.

Pertanyaan Induktif: 
Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. (ayat 8) Apa yang dimaksud dengan 
“cukup” di ayat ini? Mengajarkan tidak rajin tetapi juga tidak malas?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah motivasi kita percaya Yesus dan memilih gereja hanya untuk mencari 
berkat Tuhan bukan untuk pertumbuhan iman?

Penutup:
Berdoalah agar kita bisa jujur dan tulus dalam iman kepada Yesus.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa 

orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka.” 
(Galatia 6:10)
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DAY Kamis, 26 September 2019269
Bacaan Alkitab Setahun :   Nehemia 1-5

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 1 Timotius 6:17-21

Peringatan kepada orang-orang kaya. Kekayaan itu dari Tuhan. Kekayaan 
itu bukan untuk ditumpuk dan dinikmati sendiri tetapi juga untuk menjadi 

berkat bagi mereka yang belum seberuntung kita. Jangan menjadi sombong dan 
menghina orang miskin dengan kekayaan kita. Orang miskin ada di sekitar kita 
supaya kita peduli dan melatih diri tidak sombong dan serakah. 

Mari kita menjadi jemaat yang membangun karakter berbagi, karakter 
tidak serakah, karakter mengasihi dan bersolidaritas dengan mereka yang 
berkekurangan. Buktikan bahwa kita anak-anak Allah yang Mahakasih, sekaligus 
kita membangun kesaksian yang indah mulai dari keluarga kita sebagai keluarga 
yang bersolidaritas sosial.

Pertanyaan Induktif:
Ayat 18: Menjadi kaya dalam kebajikan. Apa artinya kebajikan? Banyak orang 
kaya tetapi miskin dalam kebajikan.

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita memiliki sifat dan sikap kebajikan dalam hidup kita?

Penutup:
Berdoalah agar kita memiliki sifat dan sikap kebajikan, suka memberi dan suka 
berbagi. 

Ayat Emas Hari ini:
“Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka 

memberi dan membagi.” 
(1 Timotius 6:18)
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DAYJumat, 27 September 2019 270
Bacaan Alkitab Setahun : Nehemia 6-7

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Korintus 9:6-15

Ayat 6 adalah statement (dogma). Ayat 7 adalah himbauan. Ayat 8-9 adalah 
jaminan dari Allah. Ayat 10-11 adalah tugas setiap orang Kristen diberkati 

untuk memberkati. Ayat 12-15. Kasih juga perlu dibuktikan dengan tindakan 
bukan hanya omongan. Tindakan kasih juga perlu perbuatan konkrit bukan 
hanya mendoakan saja. 

Orang Kristen dapat memberi dengan murah hati atau dengan sedikit; Allah akan 
memberikan upah sesuai dengan pemberian mereka (lihat: Matius 7:1-2). Bagi rasul 
Paulus, memberi itu bukan berarti kehilangan, melainkan merupakan semacam 
tabungan: itu menghasilkan keuntungan besar bagi mereka yang memberi.

Rasul Paulus tidak berbicara terutama tentang jumlah pemberian itu, tetapi 
mengenai mutu dari kerinduan hati untuk memberi dan motivasi kita. Janda 
yang miskin itu (Lukas 21:2) memberi sedikit, tetapi Allah telah menganggapnya 
banyak karena mutu dari kasihnya kepada Allah dan kerelaanya memberi 
dan karena pengabdiannya yang sempurna. Orang percaya yang memberi 
menurut kemampuannya untuk menolong orang lain yang membutuhkan, 
akan menemukan bahwa kasih karunia Allah mencukupi kebutuhan mereka 
sendiri, bahkan lebih banyak lagi, supaya mereka berkelebihan di dalam pelbagai 
kebajikan (bnd: Efesus 4:28).

Pertanyaan Induktif: 
Sampai sejauh mana kita harus menolong mereka yang memerlukan bantuan kita?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita sering membantu orang lain? Atau kita sering menutup mata dan 
telinga untuk mereka yang memerlukan bantuan kita?

Penutup:
Berdoalah agar apa yang kita miliki dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi 
orang lain. Yakinlah bahwa kita tidak akan pernah jatuh miskin karena menolong 
orang lain.

Ayat Emas Hari Ini:
“Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, 

dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga.” 
(2 Korintus 9:6)
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DAY Sabtu, 28 September 2019271
Bacaan Alkitab Setahun :   Nehemia 8-10

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Mazmur 112

Mari kita teliti Mazmur 112.
1. Alkitab selalu tekankan bahwa awal dari kebahagiaan adalah takut akan 

TUHAN dan dibuktikan dengan menjalankan semua perintah TUHAN. (ayat 1)
2. Anak cucunya akan diberkati dengan harta dan kekayaan tetapi tidak pernah 

habis walau sering berbagi harta dan kekayaan itu. (ayat 2-3)
3. Orang yang suka berbagi dan menolong adalah orang yang selalu membawa 

terang. Hidupnya selalu mujur, jauh dari sial dan diingat banyak orang (ayat 4-6)
4. Hidup penuh ketenangan dan tidak bergantung kepada harta kekayaan tetapi 

kepada Tuhan dan janji-janjiNya. (ayat 7-8)
5. Hidupnya sangat filantropi, solidaritas tinggi, selalu bertanya apa yang bisa 

dibuat untuk orang lain bukan apa yang bisa orang lain harus buat untuk 
dirinya (Ayat 9)

Supaya kemurahan kita dapat terungkap keluar, maka hati kita harus diperkaya 
dengan kasih dan belas kasihan yang tulus bagi orang lain. Hal memberi diri kita 
ataupun harta milik kita mengakibatkan:
1. Penyediaan kebutuhan bagi saudara-saudara kita yang lebih miskin,
2. Pujian dan ucapan syukur bagi Allah (2 Korintus 9:12), dan
3. Kasih yang timbal balik dari mereka yang menerima pertolongan kita (2 

Korintus 9:14).

Pertanyaan Induktif: 
Siapakah yang dimaksud dengan orang fasik di ayat 10 yang sakit hati melihat 
kebaikan kita? 

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita terlalu kuatir akan kebutuhan hidup kita sehingga hidup kita hanya 
terfokus untuk diri kita sendiri.

Penutup:
Berdoa agar kita senantiasa rindu kekayaan kita dipakai oleh Tuhan untuk 
menolong dan membantu sesama kita.

Ayat Emas Hari ini:
“Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin; kebajikannya tetap untuk 

selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan.”  
(Mazmur 112:9)
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DAYMinggu, 29 September 2019 272
Bacaan Alkitab Setahun :Nehemia 11-13; Maz 126

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. 

Mazmur 112:2

“Anak cucunya akan perkasa di bumi; 
angkatan orang benar akan diberkati.”






