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Jemaat yang dikasihi Tuhan, 

Roma 6:17 “Tetapi Syukurlah kepada Allah! Dahulu memang kamu hamba dosa, 
tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah 
diteruskan kepadamu.”
 
Tema Paskah GPBB 2019 “Terowongan Dosa Lentera Asa” mengajak kita semua 
untuk menerobos pergumulan dosa untuk merengkuh dan meraih asa keselamatan 
dalam Tuhan Yesus.

Selama masa pra-paskah, jemaat diajak untuk merenungkan dosa-dosa pribadi 
dengan cara menuliskannya dalam surat doa dan bersama kita doakan setiap 
minggunya dalam doa syafaat. Dosa-dosa inilah yang akan kita renungkan bersama 
lewat Saat Teduh Pribadi (STP) bulan April.

Dimulai dengan dosa kekhawatiran, kemarahan, sampai dengan iri hati dan 
cinta uang. Hampir seluruh dosa timbul karena kekuatiran dan egoism. Dosa 
kesombongan, kemarahan, sulit memaafkan dan lain sebagainya timbul karena 
rasa egoisme, sedangkan kekuatiran bisa menimbulkan iri hati, memiliki jimat dan 
tentunya dosa kekuatiran yang berlebihan.

Dalam STP edisi bulan April ini kita diajak untuk merenungkan dosa-dosa tersebut 
dan pada akhirnya akan diajak mengambil komitmen untuk meninggalkan dosa 
dan meraih asa keselamatan dalam Tuhan Yesus. Melalui Paskah 2019 biarlah 
juga terbentuk komunitas yang berdoa, saling mendoakan, saling berbagi (sharing) 
tentang dosa pribadi dan saling mendukung dalam menghadapi pergumulan dosa.

Kiranya buku STP ini dapat membantu jemaat untuk melewati masa pra-paskah 
sampai minggu Paskah dengan tekun bersaat teduh dan membangun relasi pribadi 
yang semakin dekat dengan Tuhan.

Selamat menikmati Saat Teduh Pribadi  bersama Tuhan.
SELAMAT PASKAH 2019

Kata Pengantar
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BOLEHKAH KITA BERTEKUN DALAM DOSA 
KETIKA KASIH KARUNIA BERTAMBAH BANYAK? 

Jawabannya jelas tidak! Rasul Paulus sendiri berkata: “Sekali-kali tidak!” 
(Roma 6:2). Kita diingatkan tiga alasan mengapa kita tidak boleh bertekun 

dalam dosa:

1. Karena kita telah mati bagi dosa.
Artinya, kita telah putus hubungan dengan dosa; dan secara status 
berpindah dari maut oleh karena dosa di dalam Adam kepada kehidupan 
oleh karena iman di dalam Kristus. 

2. Karena kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus.
Karena kita bersatu bukannya hanya dengan kematian Kristus, tetapi juga 
dengan kebangkitan-Nya, maka maut tidak berkuasa lagi atas diri kita 
sebagaimana maut tidak berkuasa atas Kristus. Walau secara realita kita 
masih bergumul dengan habit dosa (manusia lama), asalkan kita tetap 
berada di dalam Kristus, kita selalu dapat berkata tidak terhadap dosa 
karena kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa ini memampukan kita untuk 
“mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui” dengan 
kuasa Roh Kudus (Kolose 3:10). 

3. Karena kini kita hidup bagi Allah.
Kehidupan kita seharusnya bukan hanya berisi perintah-perintah 
negatif untuk tidak melakukan dosa, tetapi juga berisi perintah-perintah 
positif untuk hidup bagi Allah. Ini adalah respon kita secara aktif untuk 
menggunakan setiap bagian/aspek tubuh dan hidup kita untuk dipakai 
menjadi alat/senjata kebenaran.

Kiat-kiat praktis yang dapat dilakukan:

•	 Sebutkan dan akui dosa secara spesifik di hadapan Tuhan. Lakukanlah ini 
bukan sebagai orang yang kalah dalam berperang, tetapi sabagai prajurit 
yang diobati untuk kembali maju berperang dalam iman.

•	 Pikirkanlah hal-hal konkrit yang dapat Anda lakukan untuk menjadikan  
hidup Anda sebagai senjata kebenaran. Misalnya, apa yang dapat Anda 
lakukan untuk menolong kelompok orang dibawah ini melihat kebenaran? 
Bagaimana Anda dapat menggunakan ‘tiap aspek hidup Anda’ menjadi 
berkat bagi mereka?
a. Keluarga (anak, pasangan dan orang tua).
b. Kolega dan teman.
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c. Rekan pelayanan.
d. Tetangga di dekat rumah.

•	 Catat dan bersyukurlah untuk setiap kemenangan atas dosa dan 
pergumulan. Anda dapat membuat jurnal berisi pengalaman rohani Anda 
bersama Tuhan; bagaimana Ia menolong Anda menang melawan godaan dan 
bagaimana Ia menyentuh hidup sesama melalui karya nyata Anda. Catatlah 
dengan setia; Anda akan takjub melihat karya Tuhan nyata dalam hidup 
Anda sendiri!

Pokok Doa:

1. Doakan dosa yang masih ‘menetap’ dalam kebiasaan lama Anda. Akui 
lagi dan lagi dihadapan Tuhan; dan tinggalkan dosa tersebut dengan 
pertolongan Tuhan.

2. Doakan pertumbuhan dan vitalitas spritual Anda dan keluarga. 
3. Doakan seorang yang Anda kenal yang sedang berada dalam pergumulan 

dengan dosa. ST P   
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DAYSenin, 01 April 2019                                                 91
Bacaan Alkitab Setahun : Hakim-Hakim 6-7

NYATAKAN SEGALA HAL KEPADA TUHAN

Baca : Filipi 4:20-9

Janganlah hendaknya kamu kuatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

(Filipi 4:6)

Kuatir adalah manusiawi. Kalau demikian, mengapa Tuhan memerintahkan 
kita untuk jangan kuatir? Jawabannya ialah, Pertama, karena kekuatiran 

tidak dapat memperpanjang umur kita. Tuhan Yesus berkata, “Siapakah di 
antara kamu, yang karena kekuatirannya dapat menambah sehasta saja pada 
jalan hidupnya? (Matiu 6:27).  Kedua, karena kekuatiran tidak memberikan 
solusi yang kita butuhkan. Banyak uang, misalnya tidak selalu melepaskan orang 
dari kekuatiran soal biaya pengobatan (Ayub 20:22).  Ketiga, karena kekuatiran 
melemahkan kesaksian kita sebagai orang percaya. Amsal berkata, orang benar 
yang kuatir di hadapan orang fasik adalah seperti mata air yang keruh dan 
sumber yang kotor (Amsal 25:26). Orang benar yang seharusnya menjadi sumber 
penghiburan, malah menjadi sumber kekuatiran.

Karena itu Firman Tuhan menyarankan agar kita tidak kuatir. Mengapa? Karena 
orang yang tidak kuatir banyak keuntungannya. Pertama, ia memiliki kestabilan 
hidup (Yeremia 17:7-8). Masalah tidak mudah menggoyahkan orang yang tidak 
kuatir, sehingga ia akan tetap bertumbuh dan berkarya dengan stabil. Kedua, ia 
memiliki prioritas yang benar (Lukas 10:41-42). Orang yang tidak kuatir, tidak 
akan menjadi panik waktu ada masalah, sehingga ia dapat mengambil prioritas 
yang tepat pada saat yang tepat. Ketiga, ia memiliki pertolongan yang dari Atas 
pada waktu yang tepat (Matius 10:19). Ia tidak perlu merancang jalan keluar 
sendiri, yang belum tentu benar dan bijak.

Bagaimana caranya agar tidak kuatir? Pertama, kita harus menyatakan segala 
keinginan kita dalam doa. Kedua, kita harus bersyafaat. Kita berdoa, tidak 
hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan orang lain. Dengan 
mendoakan orang lain, kita dikondisikan agar tidak terus menerus, berlebihan, 
memikirkan kepentingan pribadi. Ketiga, kita belajar mengucap syukur dalam 
segala keadaan. Dengan mengucap syukur, pertimbangan kita yang negatif 
diseimbangkan dengan pemikiran positif. Firman Tuhan benar, janganlah kamu 
kuatir (Matius 6:34). ST P   

TUHAN ITU ADIL DAN PEMURAH, IA MEMBERI KITA SESUAI DENGAN RENCANA 
DAN RANCANGAN-NYA YANG TERINDAH UNTUK KITA.
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DAY Selasa, 02 April 201992 Bacaan Alkitab Setahun : Hakim-Hakim 8-9

ALLAH BERTAHTA DI ATAS AMARAH

Baca: 1 Samuel 26:7-11, 17-25

Tetapi kata Daud kepada Abisai: “Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat 
menjamah orang yang diurapi TUHAN, dan bebas dari hukuman?”  

(1 Samuel 26:9)

“Arrgh! Mengapa mobil di depan berjalan pelan sekali?!”, gerutu saya dalam 
hati. Mana lagi terburu-buru di tengah hujan lagi. 

Seringkali kita marah karena hal tidak sesuai keinginan kita. Kita merasa 
diremehkan, tidak dihargai, kurang diperhatikan, tidak diperlakukan adil dan 
layak. Apakah marah itu selalu mengundang dosa? Bukankah Tuhan Yesus 
sendiri pernah marah (Matius 21:12-13, Markus 11:15-19, Lukas 19:45-48, 
Yohanes 2:13-16)? Tentu saja Tuhan Yesus tidaklah berdosa. Amarah-Nya 
timbul karena rasa kasih kepada Tuhan dan juga sesama yang dirugikan 
oleh para pedagang dan imam-imam di Bait Suci. Amarah yang seringkali 
mengundang dosa, adalah amarah yang berpusat pada diri sendiri, yang pada 
akhirnya menimbulkan pembunuhan, perkelahian, dan permusuhan dengan 
Allah (Yakobus 4:1-4). 

Raja Daud, memiliki banyak sekali alasan untuk melampiaskan kemarahannya 
kepada Saul. Saul sudah berusaha untuk membunuhnya paling tidak 12 kali 
(1 Samuel 18-19), padahal Daud patuh kepada Saul dan membantunya dalam 
mengusir bangsa Filistin saat itu. Daud juga terpaksa hidup dalam pelarian 
dan ketakutan jikalau Saul dan tentaranya berhasil menangkap dia. Namun, 
saat tiba kesempatan bagi Daud untuk bisa membunuh Saul dan mengakhiri 
masa pelariannya, Daud dengan tegas menolak. Alasannya? Dia tidak layak 
membunuh orang yang diurapi Allah (1 Samuel 24:6-7, 1 Samuel 26:9). Dengan 
kata lain, hormat akan Tuhan melebihi amarahnya!

Marilah kita belajar seperti Daud, di dalam kemarahannya, mengingat akan 
kedaulatan Tuhan dan mengingat bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak 
layak dihadapan-Nya (Roma 3:23). ST P   

DI KALA MARAH, DIAMLAH DAN BERDOA. 
BIARKAN TUHAN BEKERJA.
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DAYRabu, 03 April 2019                                                 93
Bacaan Alkitab Setahun : Hakim-Hakim 10-12

TEGUHKANLAH HATIMU, JANGAN TAWAR HATI

Baca: Yosua 1:1-18

Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? 
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, 

menyertai engkau, ke manapun engkau pergi.” 
(Yosua 1:9)

Ketika saya membaca sebuah pesan dari whatsapp yang meminta saya untuk 
menulis renungan buat STP, saya tertegun dan saya baca berulang-ulang 

pesan tersebut. Saya perlu beberapa waktu untuk menjawab permintaan 
tersebut. Hati kecil saya mengatakan untuk menolak permintaan ini karena jujur 
menulis bukanlah sesuatu yang saya sukai dan saat ini saya juga tidak punya 
inspirasi untuk menulis apa. Belum lagi masalah waktu, apa bisa saya luangkan? 
Pendek kata saya agak tawar hati dan merasa sedikit malas untuk menerima 
permintaan ini.

Saya sharing-kan pesan ini ke istri saya dan ia memberikan support dan mulai 
memberikan ide-ide dari mana saja yang bisa tulis. Pada saat yang sama, 
saya juga diingatkan mengenai kisah Yosua (kebetulan di bulan Februari dan 
Maret saya mempelajari kitab Yosua).  Lalu muncul pertanyaan dalam benak 
saya, apakah Tuhan ingin saya mengaplikasikan apa yang sedang saya pelajari 
mengenai Yosua dalam hal ini?

Diingatkan akan firman Tuhan kepada Yosua: “Kuatkan dan teguhkanlah 
hatimu” yang saya yakini Tuhan akan memimpin saya untuk merubuhkan 
“tembok Yerikho”. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menerima 
permintaan menulis renungan ini. 

Mungkin anda juga sedang menghadapi “tembok Yerikho” dan “bangsa-bangsa” 
seperti di tanah Kanaan (tawar hati, malas, berasa tidak mampu, dsb) yang 
serupa dengan saya. Teguhkanlah hatimu dan percayalah bahwa Allah dengan 
blessed assurance-Nya telah menyerahkan mereka kepada kita. ST P   

TUHAN BERJANJI MENYERTAI ANAK-ANAKNYA KEMANAPUN MEREKA PERGI, JIKA 
ENGKAU ANAKNYA, LAKUKANLAH BAGIANMU, LAWANLAH GODAAN 

DAN RINTANGAN DENGAN KEKUATANNYA.
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DAY Kamis, 04 April 201994 Bacaan Alkitab Setahun : Hakim-Hakim 13-15

KETAATAN MEMBUAHKAN RENDAH HATI

Baca: Amsal 11:1-9

“Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, 
tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati” 

(Amsal 11:2)

Masih ingat kisah robohnya tembok Yerikho? Kisah ini tidak terlepas dari 
seorang tokoh yang bernama Yosua. Dia adalah penerus tongkat estafet 

yang diberikan oleh Musa dan Tuhan perintahkan untuk memimpin umat Israel 
memasuki tanah perjanjian.

Tuhan menyertai Yosua dan sebaliknya Yosua pun selalu taat pada perintah-
perintah Tuhan. Oleh karena ketaatan inilah maka Tuhan yang berperang bagi 
umat Israel sehingga Yerikho jatuh ketangan bangsa Israel. Mendengar hal ini 
membuat ciut hati bangsa-bangsa yang lain dan mereka sangat ketakutan karena 
mereka tahu Allah Israel sendiri yang memimpin peperangan tersebut.

Namun di balik segala ketaatan dan keberhasilan ini, akhirnya Yosua pun 
mulai ‘take things for granted’. Ketika bangsa Gibeon datang untuk mengadakan 
persahabatan, Yosua tidak lagi berkonsultasi dengan Tuhan karena mungkin dia 
berpikir untuk masalah sepele begini dia mampu mengambil keputusan sendiri. 
Padahal Tuhan telah berfirman agar bangsa Israel jangan mengadakan perjanjian 
dengan bangsa-bangsa lain.

Bukankah apa yang Yosua alami ini cukup familiar dengan kehidupan kita? Berkat 
dan penyertaan Tuhan yang melimpah sering membuat kita lupa diri dan kita begitu 
mudah terjebak oleh muslihat-muslihat “Gibeon” dimasa kini. Kita begitu mudah 
tergiur oleh kemasan dan tawaran yang diberikan oleh “Gibeon” sehingga Tuhan 
tidak lagi kita ajak berkonsultasi untuk mengambil keputusan. Keberhasilan yang 
kita nikmati membuat kita menjadi angkuh dan merasa kita tidak perlu Tuhan.

Ingat, tidak ada masalah yang terlalu besar dan terlalu kecil untuk Allah. Apapun 
yang kita ingin lakukan mintalah petunjuk dari Tuhan dan jadikanlah Ia sebagai 
pusat dari segala aspek kehidupan kita. ST P   

KEANGKUHAN MENDATANGKAN KEHANCURAN, NAMUN ORANG YANG RENDAH 
HATI AKAN DITINGGIKAN. JIKA TUHAN YANG MENINGGIKAN KITA, SIAPA DAPAT 

MERENDAHKAN?
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DAYJum’at, 05 April 2019                                                 95
Bacaan Alkitab Setahun : Hakim-Hakim 16-18

MENGAMPUNI

Bacaan: Kejadian 33

“Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya dia, dipeluk lehernya 
dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka.” 

(Kejadian 33:4)

Pada pertengahan bulan Maret 2019, dunia dihenyakkan oleh peristiwa 
pembunuhan 50 orang muslim oleh seorang teroris berhaluan supremasi kulit 

putih di Christchurch, Selandia Baru. Husna Ahmed adalah salah satu dari antara 
50 korban penembakan di dua mesjid saat sholat Jumat pada tanggal 15 Maret 
yang lalu. Suaminya sendiri, Farid Ahmad, selamat walau ia berada di mesjid 
yang sama dengan istrinya saat peristiwa penembakan itu terjadi. Setelah tragedi 
yang sangat mengenaskan tersebut, Farid berkomentar bahwa ia tidak memiliki 
kebencian terhadap sang teroris, dan bersikukuh bahwa pengampunan adalah 
jalan yang terbaik untuk ke depannya. Ketika ditanya apa yang akan ia lakukan 
jika ia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sang teroris, ia berkata, “Saya 
akan berkata kepadanya bahwa saya mengasihinya sebagai sesama manusia.”

Jika anda menempatkan diri anda pada posisi Farid Ahmad, dapatkah anda 
mengampuni orang yang membunuh pasangan Anda dengan begitu keji? 
Seringkali tidak mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada 
kita, apalagi jika kita merasa bahwa seseorang telah menyakiti kita dengan 
begitu dalam. Martin Luther King Jr berkata bahwa pengampunan tidak 
berarti kita mengabaikan pelanggaran yang telah dilakukan dan menganggap 
bahwa pelanggaran tersebut tidak pernah terjadi. Ketika kita berkata, “Aku 
mengampunimu”, secara tersirat sebenarnya kita telah berkata bahwa orang 
tersebut telah melakukan kesalahan kepada kita. Namun, pengampunan berarti 
bahwa kesalahan tersebut tidak lagi menjadi tembok yang membatasi relasi kita 
dengan orang tersebut. Pengampunan adalah semacam katalis yang diperlukan 
untuk memulai lembaran yang baru, layaknya beban yang diangkat atau hutang 
yang dihapus, bukan hanya bagi orang yang telah menyakiti kita, namun, terlebih 
lagi, bagi kita yang tersakiti. ST P   

MENGAMPUNI, MENGAMPUNI LEBIH DULU; 
MENGAMPUNI, MENGAMPUNI LEBIH SUNGGUH.
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DAY Sabtu, 06 April 201996 Bacaan Alkitab Setahun : Hakim-Hakim 19-21

KUNCI BEBAS DARI PERCABULAN: MENGIKAT DIRI DENGAN TUHAN

Bacaan: 1 Korintus 6 : 12-20

“Atau tidak tahukah kamu, bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, 
menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab, demikianlah kata nas: “Keduanya akan menjadi satu 
daging.” Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia.” 

(1 Korintus 6:16-17)

Hasil penelitian dari Barna Research dan Covenant Eyes tentang pornografi di 
dalam gereja menunjukkan fakta-fakta yang mengenaskan. 68% pria yang rajin 

ke gereja dan lebih dari 50% pendeta melihat video/situs porno secara regular. Di 
kalangan generasi muda berusia 18-24 tahun, ada 76% yang secara aktif mencari 
situs porno. Di kalangan wanita jumlahnya pun bertambah, 33% wanita berusia 25 
tahun ke bawah mencari situs porno paling tidak sebulan sekali. Dan hanya 13% 
wanita Kristen yang mengaku tidak pernah menonton video porno. 

Perikop kita hari ini berbicara cukup keras mengenai pornografi. Pertama percabulan 
(termasuk online) mengikat (ayat 17), dosa lain dilakukan di luar tubuh tetapi 
percabulan adalah dosa terhadap tubuhmu sendiri (ayat 18). Perikop ini juga 
menyadarkan kita bagaimana Tuhan memandang tubuh kita. Tubuh adalah untuk 
Tuhan dan Tuhan untuk tubuh (ayat 13), tubuh kita adalah anggota Kristus (ayat 15) 
Paulus pun menjabarkan, bagaimana mungkin bagian dari tubuh Kristus, ditarik dan 
dijadikan kotor lewat percabulan.  Tidak hanya itu Tubuh kita adalah Bait Suci tempat 
Roh Kudus berdiam (ayat 19) dan bahwa kita sudah dibayar lunas harganya.

Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, jauhilah percabulan (ayat 18). Jangan beri 
makan keinginan daging anda. Jangan menonton film-film yang memuat adegan 
seksual secara eksplisit. Season terakhir Game of Throne sebentar lagi mulai. Sekalipun 
sebagian orang beranggapan bahwa adegan seks dalam seri GoT hanya sebagian kecil 
dari cerita tersebut, namun jika anda lemah dalam dosa seksual, anda bergumul 
dalam dosa ini, maka jauhilah percabulan. Anda tidak akan mati jika tidak menonton 
GoT, tapi anda bisa jadi mengkompromikan bait suci Roh Kudus dengan menonton 
itu. Kedua, ikatlah diri anda dengan Tuhan. Isi pikiran anda dengan Firman 
Tuhan. Dengarkan lagu-lagu rohani di iTunes anda, karena jika anda mengikat 
diri anda dengan Tuhan, maka anda menjadi satu roh dengan Dia.  Kiranya Allah 
yang membangkitkan Yesus dengan kuasaNya, akan membangkitkan kita juga dan 
melepaskan kita dari dosa percabulan.- Anonim. ST P   

TUHAN ITU ADIL DAN PEMURAH, IA MEMBERI KITA SESUAI DENGAN RENCANA 
DAN RANCANGAN-NYA YANG TERINDAH UNTUK KITA.
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DAYMinggu, 07 April 2019                                                 97
Bacaan Alkitab Setahun : Ruth

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. 

“Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN dan 
beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan 

setia. Jauhkanlah allah yang kepadanya nenek 
moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat 

dan di Mesir, dan beribadahlah kepada TUHAN.”

Yosua 24:14
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DAY Senin, 08 April 201998 Bacaan Alkitab Setahun : 1 Samuel 1-3

BAHAYA KEEGOISAN 

Baca: 2 Timotius 3:1-9

 Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri 
di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.

(Yakobus 3:16)

RRasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa salah satu ciri manusia 
akhir jaman adalah perilaku egois, yaitu orang yang selalu mengutamakan 

(menonjolkan) diri sendiri serta sombong. Egois akan melahirkan egoisme yaitu 
sikap yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain.

Orang egois adalah orang yang dikuasai hanya oleh kepentingan dirinya sendiri: ia 
mengikuti nilai-nilai egoisme. Bagi orang egois, dunia ada hanya untuk dirinya saja. 
Egois harus dijauhi sebab egois adalah perilaku yang hanya memenuhi kebutuhan 
dan kepentingan diri sendiri dan memaksa semua orang juga harus memenuhi 
kebutuhan dan kepentingan dirinya. Egois membuat seseorang bersikap masa 
bodoh dengan kebutuhan dan kepentingan orang lain bahkan memanfaatkan dan 
memperdaya orang lain bagi kepentingan diri sendiri.

Memperhatikan diri sendiri tentu boleh. Berjuang untuk menjadikan diri sendiri 
lebih baik tentu harus. Tetapi, dalam memenuhi dan memperhatikan diri sendiri 
kita tidak boleh menghalalkan segala cara apalagi mengorbankan orang-orang di 
sekitar kita. 

Egois membuat orang terobsesi hanya pada diri sendiri. Selalu menonjolkan diri 
sendiri dan meremehkan orang lain.  Orang egois selalu mengagung-agungkan 
diri sendiri. Yang buruk boleh terjadi pada orang lain tetapi tidak boleh terjadi 
pada dirinya. 

Pada mingu-minggu Prapaskah ini marilah kita merenungkan kehidupan kita. 
Apakah dosa egois itu begitu kuat dalam hidup kita. Kita hanya mau tahu tentang 
diri sendiri dan masa bodoh dengan orang lain, bahkan dengan keluarga kita 
sendiri, gereja kita sendiri dan Tuhanpun kita cuek abis. Mari kita berdiam diri, 
intropeksi diri, buanglah dosa egois dalam diri kita. Sudah sedemikian jahatkah 
kita sehingga selama ini kita hanya hidup untuk kepentingan, kesenangan dan 
kebahagiaan diri sendiri saja. Semoga kita bertobat.  ST P   

SERINGKALI KITA TERLALU SIBUK MENAMBAH MASALAH-MASALAH BARU 
SEHINGGA KITA LUPA MENGHITUNG BERKAT-BERKAT YANG KITA PEROLEH.
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DAYSelasa, 09 April 2019                                                 99
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Samuel 4-8

BERSYUKUR ATAS BERKAT

Baca : Kejadian 4:3-7

Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. 
Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.

 (Kejadian 4:5)

Kain dijerat oleh perasaan iri hati ketika persembahannya tidak diindahkan 
oleh Tuhan, yang justru mengindahkan korban persembahan dari Habel, 

adiknya sendiri. Iri hati merupakan awal dari rangkaian tindakan jahat bahkan 
hingga membunuh, seperti Kain yang akhirnya membunuh Habel. Raja Saul 
juga iri ketika pujian yang diterima Daud melebihi pujian yang diterimanya. 
Saul menjadi sangat marah dan iri hati kepada Daud sehingga ia berusaha 
membunuh Daud.

Kita sebagai manusia sangat lemah dan bahkan sering iri melihat orang lain 
lebih sukses. Misalnya bisa mendapatkan promosi di kantor padahal kita merasa 
bekerja lebih keras, atau teman sekolah mendapatkan hasil yang lebih baik 
padahal kita merasa lebih rajin belajar. Iri hati tumbuh subur terutama dalam 
kehidupan saat ini dimana orang dinilai dari apa yang diraihnya, terutama aspek 
materi dan status.

Dengan memohon bimbingan Roh Kudus, kita dapat terhindar dari dosa iri hati. 
Bimbingan Roh Kudus dapat membantu kita untuk mengubah pola pikir menjadi 
lebih fokus pada berkat Tuhan yang telah kita terima dan menerima semua 
pemberian Tuhan itu dengan ucapan syukur. 

“Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku” (Mazmur 23:1), ayat ini 
mengingatkan kita agar selalu percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan 
kita, dan terimalah pemberian-Nya dengan penuh syukur.  ST P   

TUHAN ITU ADIL DAN PEMURAH, IA MEMBERI KITA SESUAI DENGAN RENCANA DAN 
RANCANGAN-NYA YANG TERINDAH UNTUK KITA.
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DAY Rabu, 10 April 2019100 Bacaan Alkitab Setahun :1 Samuel 9-12

MENCINTAI SANG MAHA CINTA

Baca: I Yohanes 2:7-27

“Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang 
mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu”.

(1 Yohanes 2:15)

Fenomena apa ini? saya melihat orang-orang yang berstatus bukan orang 
percaya namun membagikan hartanya dengan membuka kedai-kedai makan 

murah bagi kaum dhuafa. Disisi lain, saya melihat ada orang yang berstatus 
percaya Kristus rajin memamerkan berlian, mobil mewah, dan ruko-rukonya 
beserta gadis-gadis cantik disekitarnya. Yah..inilah dunia dimana cukup banyak 
orang yang tidak percaya Kristus lebih saleh dari pada orang yang mengaku 
percaya.

Harta kekayaan kita adalah sarana yang ampuh untuk memuliakan Tuhan dan 
menolong banyak orang, tetapi merupakan sarana yang ampuh juga untuk 
memuaskan kedagingan kita. Memang semestinya status kepercayaan kita 
kepada Tuhan tidak ditentukan oleh kartu identitas kita saja, melainkan lebih 
kepada bagaimana kita menjalani kehidupan ini termasuk bagaimana kita 
mengelola harta kita. Tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah jelas, 
yaitu hidup untuk memuliakanNya, dan hal menggunakan uang termasuk 
didalamnya.

Tuhan memang tidak “membutuhkan” uang kita untuk membangun kerajaanNya 
di dunia ini, namun natur dari setiap anak-anak Allah adalah melakukan juga apa 
yang dikerjakan oleh Bapanya. Jangan salahkan Tuhan jika ada orang-orang yang 
kesusahan, menderita karena berbagai keadaan, tetapi tengoklah lubuk hati dan 
rekening kita, apa yang bisa kita lakukan untuk menolongnya karena kita adalah 
anak-anak Allah. Bukankah kita diberkati untuk menjadi berkat bagi gerejaNya 
dan bagi dunia? Sudahkah kita mengasihi Allah lebih dari uang? Atau sudahkah 
kita mengasihi Allah dengan seluruh penggunaan uang kita?  ST P   

MEMBELI, MEMILIKI, MENGUMPULKAN, BUKANLAH KEDUNIAWIAN. TETAPI 
MELAKUKAN SESUATU DAN MENGASIHINYA, TANPA KASIH KEPADA ALLAH, 

MELAKUKANNYA SEHINGGA PEMIKIRAN TENTANG ALLAH DAN KEKEKALAN 
MERUPAKAN GANGGUAN, MELAKUKANNYA SEHINGGA ROH SESEORANG MENJADI 

DUNIAWI OLEH KARENA HAL ITU, INI ADALAH KEDUNIAWIAN.  
(HENRICK JOHNSON)
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DAYKamis, 11 April 2019                                                 101
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Samuel 13-14

BAHAYA JIMAT 

Baca : Kisah Para Rasul 26:12-18

Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu 
telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh yang ada di dalam kamu, 

lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia. 
(1 Yohanes 4:4)

Jimat atau azimat adalah okultisme yang berbentuk barang atau tulisan yang 
digantungkan pada tubuh, kendaraan, atau bangunan dan dianggap memiliki 

kesaktian untuk melindungi pemiliknya dari penyakit dan bala. Yang sakti 
bukanlah materi jimat itu melainkan isinya yaitu roh setan, kuasa kegelapan yang 
membuat orang menjadi terikat dan tidak lagi percaya Tuhan. Memakai jimat 
berarti meminta perlindungan atau berkat kepada roh setan.

Bahaya Jimat:
1. Jika orang menerima jimat, maka roh setan didalamnya akan masuk ke dalam 

pemiliknya dan menguasainya (Kisah Para Rasul 5:3). Pemegang jimat akan 
mengikuti semua persyaratan dan semakin lama semakin terikat. Orang Kristen 
yang main-main dengan jimat, tanpa sadar telah membuka diri kepada kuasa setan. 

2. Membuat orang menjadi sulit mengasihi Yesus. Pemegang jimat akan menjadi 
orang yang sulit konsentrasi saat beribadah di gereja. Hidupnya menjadi 
pemarah, tidak tenang, selalu kuatir dan ingin mendapatkan segala sesuatu 
dengan cara mudah dan cepat. Ia terjerat dan terus mengikuti kehendak setan 
(2 Timotius 2:26)

Bagi orang Kristen yang memiliki jimat, ada dua langkah untuk melepaskannya:
1. Langkah pertama adalah bertobat. Segera melakukan doa pelepasan 

atau pemutusan dan menyerahkan jimat-jimat itu untuk dibakar dan 
dimusnahkan. Hubungi para hamba Tuhan untuk melakukan doa pelepasan. 

2. Langkah kedua adalah jangan pernah berhubungan lagi dengan jimat, 
susuk ataupun sejenisnya. Tuhan sangat murka jika kita menyembah setan. 
Hiduplah dengan kekudusan, kejujuran dan kerja keras. Jangan ijinkan setan 
kembali menggoda dan memasuki kehidupan kita. 

Apakah saat ini kita memegang jimat? Bersediakah kita bertobat dan memutuskan 
hubungan dengan setan melalui jimat?  ST P   

JANGAN MINTA KEPADA TUHAN APA YANG MENURUT ANDA BAIK, 
TETAPI MINTALAH KEPADANYA APA YANG MENURUT DIA BAIK BAGI ANDA.
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DAY Jumat, 12 April 2019102 Bacaan Alkitab Setahun : 1 Samuel 15-17

IMAN

Baca: Yohanes 20:24-29

“Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini!” 
(Markus 9:24)

Fuller Youth Institute baru-baru ini merilis hasil penelitian mereka dimana 
mereka menelusuri perjalanan iman dari 500 remaja usia SMA selama 3 

tahun. Dari penelitian mereka, lebih dari 70% remaja usia SMA melaporkan 
bahwa mereka memiliki keraguan serius tentang iman Kristiani. Sayangnya, 
hanya kurang dari setengah dari mereka yang membagikan keraguan dan 
pergumulan mereka dengan orang dewasa atau sahabat. Penelitian ini juga 
menemukan bahwa kesempatan para siswa ini untuk mengekspresikan dan 
mengeksplorasi keraguan mereka sebenarnya berkorelasi dengan kematangan 
iman yang lebih besar. 

Dengan kata lain, yang berbahaya bagi iman itu bukanlah keraguan itu sendiri, 
namun ketika keraguan itu tidak diekspresikan dan dipendam begitu saja.

Penelitian ini sepatutnya mengubah perspektif kita mengenai bagaimana kita 
memandang keraguan. Keraguan itu sendiri bukanlah penghalang dan hal yang 
berbahaya bagi iman. 

Kata iman sendiri bahkan secara implisit mengandung unsur ketidakpastian di 
dalamnya dan dengan demikian keraguan adalah bagian yang integral di dalam 
perjalanan iman kita, bahwa memang akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan 
yang kita tidak bisa jawab sepenuhnya. Yang menjadi kunci adalah bagaimanakah 
keluarga dan gereja dapat menjadi komunitas yang aman dan terbuka bagi setiap 
anggotanya untuk mengekspresikan keraguan mereka tanpa mereka merasa 
takut akan dihakimi atau dianggap ‘lemah iman’, dan menjadi tempat dimana 
pertanyaan-pertanyaan ini dapat didiskusikan dengan sehat.  ST P   

ALLAH SANGGUP MENGUBAH KERAGUAN HATI 
MENJADI PENGAKUAN IMAN YANG TEGAS



20   •  Saat Teduh Pribadi  •

DAYSabtu, 13 April 2019                                                 103
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Samuel 18-20; Mazmur 11, 59

PERKATAAN MAUT

Baca : Yakobus 3:9-11

Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang.
(Matius 15:18)

Suatu hari, seorang pemimpin BSF (Bible Study Fellowship) ) berkata,”If 
words can kill, how many people you’ve killed today?” (kalau perkataanmu 

bisa membunuh orang, sudah berapa banyak orang yang kau bunuh hari ini?). 
Sewaktu mengemudi mobil, ada yang mendahului secara sembarangan, maka 
otomatis keluar caci maki dan sumpah serapah dari mulut kita. Waktu di rumah, 
menghadapi anak-anak yang susah diberitahu, tetangga yang berisik atau orang 
merokok dan membuang sampah sembarangan… 

Beberapa waktu yang lalu, saya mempelajari tentang istilah depresi yang 
sangat populer belakangan ini dan bahkan banyak memicu tindakan bunuh 
diri yang sepertinya sudah tidak melihat umur. Salah satu penyebab depresi 
adalah dari perkataan yang menjatuhkan moral, yang sering mereka dengar 
sejak kecil, baik dari teman, guru maupun dari orang tua sendiri. Joel Osteen 
menuliskan,”Hati-hati dengan perkataanmu, kamu bisa mengucapkan kata-
kata yang menyakitkan dalam 10 detik tapi 10 tahun kemudian sakitnya akan 
masih terasa.”

Bagaimana dengan perkataan kita? Adakah perkataan kita membunuh atau 
menyemangati orang lain? Membawa kabar baik atau kabar buruk? ”Adakah 
sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?” 
(Yakobus 3:11). 

Marilah kita dengan giat terus mengisi hidup kita dengan FirmanNya dan 
mendalaminya setiap hari, supaya hati, pikiran dan perkataan kita menjadi 
berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan nama Tuhan terus dipermuliakan. ST P

PERKATAAN YANG BAIK BOLEH JADI SINGKAT SAJA,
 NAMUN GEMANYA BISA BERGAUNG UNTUK SELAMANYA. – (BUNDA TERESA)
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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. 

“Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja 
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan 
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka 

yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.”

Roma 8:28

Minggu, 14 April 2019104 Bacaan Alkitab Setahun : 1 Samuel 21-24
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DAYSenin, 15 April 2019                                                 105
Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 7, 27, 31, 34, 52

KERJAKAN SEKARANG JUGA

Baca : Amsal 6:1-11 

Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? 
Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?

(Amsal 6:9)

Semut selalu digambarkan sebagai binatang yang rajin dan tekun. 
Mengumpulkan makan, menyimpan,  menjaganya sedemikian rupa dan 

menikmatinya bersama-sama. Ketika melihat ada makanan yang lebih besar 
maka semut akan mengangkatnya bersama-sama. Sepertinya tidak ada 
semut yang malas dan menunda-nunda pekerjaan. Dalam bacaan diatas, 
Salomo raja yang penuh hikmat itu menasihati rakyatnya agar pergi dan 
belajar kepada semut.

Kemalasan atau sering menunda-nunda pekerjaan menjadi godaan setiap 
orang. Masih ada waktu selalu menjadi alasan kita untuk menunda pekerjaan, 
tugas di sekolah ataupun bahkan tugas pelayanan. Kadang menghadapi 
pekerjaan yang menumpuk di kantor, tugas yang bertubi-tubi di sekolah atau 
pekerjaan di rumah yang rutin dan sepertinya tidak ada habisnya, timbul rasa 
malas apalagi ketika kita sudah mulai tidak menyukai pekerjaan itu sendiri dan 
bahkan merasa terpaksa mengerjakannya.

Dalam Pengkotbah 9:10 dikatakan bahwa “segala sesuatu yang dijumpai 
tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga”. Ayat ini mengingatkan 
kita semua untuk bekerja secara sungguh-sungguh dengan segenap hati dan 
kemampuan kita apapun yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Bahkan 
melakukan pekerjaan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia seperti tertulis 
di Kolose 3:23.  ST P  

JANGAN MENUNDA PEKERJAAN, KERJAKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN 
MAKSIMAL KARENA KITA MELAKUKANNYA UNTUK TUHAN.
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DAY Selasa, 16 April 2019106
Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 56, 120, 140-142

KESOMBONGAN MELUPAKAN TUHAN

Baca: Ulangan 8:1-20

“dan supaya, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang 
baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah 

banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu 
bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan TUHAN, 
Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan,” 

(Ulangan 8:12-14) 

Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa kemungkinan mereka melupakan 
Tuhan bukanlah di saat mereka susah. Kesombongan dan tinggi hati justru 

datang di saat mereka telah hidup berkelimpahan dan melupakan bahwa itu 
semua berasal dari Tuhan. Di Ulangan 17, Allah memerintahkan agar raja selalu 
menyimpan salinan hukum agar takut akan Tuhan selalu ada pada dirinya dan 
menolong raja tersebut untuk tidak merasa lebih tinggi dari saudara-saudaranya. 

Peringatan ini berlaku di sepanjang jaman, termasuk kepada kita. Seringkali kita 
lupa bahwa segala berkat bahkan kuasa yang kita miliki hanyalah titipan, bahwa 
Tuhan menaruhnya untuk kita kelola. Alih-alih kita semakin bersyukur, malah 
kita menjadi sombong dan tinggi hati. Status dan gelar yang kita peroleh seakan 
membuat kita lebih layak dan lebih baik dari orang lain. 

Dalam kerangka kehidupan, Tuhan selalu menyediakan berkat terlebih dahulu kepada 
manusia sebelum memberikan perintah-perintah. Di Kejadian 1, perintah pertama 
Tuhan kepada manusia untuk beranak cucu dan berkuasa atas bumi, ditaruh dalam 
kerangka dari apa yang telah Dia sediakan. Pola ini terus berulang dalam sejarah, 
termasuk Pemberian terbaik melalui pengorbanan Anak-Nya Yesus Kristus sehingga 
kita diberikan kemampuan untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. 

Mari kita perhatikan kembali kondisi kita, apakah kita sedang berada dalam 
kenyamanan dan kelimpahan? Ingatlah bahwa itu semua hanyalah titipan Tuhan 
yang akan kembali kepada Tuhan, termasuk diri kita.  Semoga dalam hidup kita 
ditengah kecukupan atau bahkan kelimpahannya, takut akan Tuhan selalu ada 
dalam hati kita. Sehingga kita tahu untuk bersyukur dan dengan rendah hati 
menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan dan sesama.  ST P  

ORANG YANG TINGGI HATI ADALAH ORANG-ORANG YANG MELUPAKAN TUHANNYA.
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DAYRabu, 17 April 2019                                                 107
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Samuel 25-27

DOSA (ORANG) LAIN

Baca : Matius 7:1-5

“Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu: Biarlah aku mengeluarkan 
selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu.” 

(Matius 7:4)

Waktu saya membaca Surat Doa yang berisi list dosa-dosa yang perlu 
disalibkan, salah satu kolomnya bertuliskan ‘Dosa lain’ (tuliskan sejelas 

mungkin), wah ..susah sekali mikirnya, kemudian timbul ide iseng di benak 
saya, coba diganti jadi ‘Dosa (orang) lain’, tiba-tiba mengalir dengan mudahnya: 
siapa yang pernah menyakiti hati saya, siapa yang utang sama saya, yang 
nyebelin dll.. keluar semua dosa ‘orang’ lain. 
‘Tuliskan sejelas mungkin’ … dengan senang hati deh, kalau perlu jam dan 
tanggal pun bisa dicantumkan. Begitu mudahnya kita menghakimi orang lain 
dan begitu sulitnya kita melihat kesalahan-kesalahan diri sendiri. 

Dalam Matius 7, Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita tidak menghakimi 
orang lain. Waktu kita tidak suka dengan seseorang dan mulai menghakiminya, 
kita tidak merasa simpati sama sekali  terhadap orang tersebut. Sikap ini 
menunjukkan bahwa kita seringkali lupa, akan kesalahan/dosa diri sendiri dan 
akan anugerah pengampunan dari Tuhan. Jika kita tidak mau mengampuni 
berarti kita sudah menghakimi. Ibrani 10:30: “…Tuhan akan menghakimi 
umat-Nya.”.  DIA akan menghakimi dengan keadilan dan kasihNya. Percayalah 
kepadaNya.

Tuhan ingin kita bisa menjadi saksiNya dan saluran berkatNya bagi orang lain, 
melalui setiap perkataan dan perbuatan kita. Biarlah kita bisa selalu mengingat 
akan kebaikan Tuhan yang telah menebus dosa kita dan membagikan anugerah 
kasih itu kepada sesama.  ST P  

PENGHAKIMAN ADALAH HAK TUHAN SEMATA, NAMUN PENGAMPUNAN ADALAH 
TINDAKAN IMAN BAGI MEREKA YANG SUDAH DIAMPUNI DAN DITEBUS HIDUPNYA

OLEH KRISTUS SANG JURUSELAMAT.



•  Saat Teduh Pribadi  •   25

DAY Kamis, 18 April 2019108 Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 17, 35, 54, 63

MEREMUKKAN KENIKMATAN DIRI

Mulanya aku gentar dan takut ‘tuk mencicipinya
Gelap memang, tetapi ada nikmatnya dan ternyata akupun makin menikmatinya
Akhirnya aku enggan beranjak, lagipula ini ruangan privatku, tak akan orang lain tahu
Kalaupun Tuhan tahu, tetapi kan tidak dengan pendetaku, majelisku, apalagi teman-
teman segerejaku.
Selama aku pergi ke gereja dan memberi persembahan cukuplah itu,
Aku semakin enggan beranjak, toh orang-orang lain juga melakukannya
Lagi pula semakin aku menikmatinya, aku semakin tak kuasa meninggalkannya

Sampai pada akhirnya kudengar bisikan lirih dalam jiwaku
“Aku mengasihimu anakKu, kuremukkan anakKu di Golgota agar kau 
kelak berbahagia bersamaKu selama-lamanya”
Lalu aku terhenyak dan menyadari bahwa selama ini aku mencoba 
memuaskan diriku dalam gelap, namun tak kunjung terpuaskan
Karena hanya Tuhanlah saja yang sanggup memuaskan dahaga jiwaku

Lalu kutampar jiwaku dengan doa dan sabdaNya agar terbangun, berdiri, kemudian 
berjalan walau tertatih meninggalkan lorong gelap itu
Meski remuk dagingku, namun bagianku adalah Engkau ya Allah
Karena, sesungguhnya kepuasan sejati hanyalah ada padaMu
Kini aku berjalan dari lorong yang gelap menuju kepada terang undangan 
perjamuanNya  ST P  

PERSIAPAN KEBAKTIAN KAMIS PUTIH
(Memperingati Perjamuan Malam terakhir yang dipimpin oleh Yesus)   

•	 Jadwal Kebaktian di GPBB:

   Kamis, 18 April Jam 19.30

•	 Berdoalah persiapkan hati agar ibadah hari ini menjadi berkat untuk 
pertumbuhan iman. 
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DAY

SALIB-SALIB KEHIDUPAN

Bacaan : Ibrani 12:1-15

Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin 
kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang 

dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan 
bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 

(Ibrani 12:2)

Sebagai seorang Kristen, Jumat Agung selalu kita rayakan sebagai hari 
peringatan kematian Yesus di kayu salib, Jumat Agung juga hari yang kita 

khususkan untuk mengadakan refleksi diri dan mengerti lebih dalam arti misteri 
salib dalam kehidupan kita masing-masing. 

Pada Jumat Agung ini, coba pikirkan berapa salib yang kita tempuh dengan 
senang hati dan apa saja salib-salib yang dipaksakan dalam kehidupan kita ? 
Apakah salib –salib Anda?

Mungkin salib Anda  adalah Salib Kambing (Goat Cross), Anda sedang 
menjalankan salib yang menyakitkan akibat ulah orang lain, Anda  dipaksa dan 
seakan-akan menjadi kambing hitam atas  kesalahan, dosa, orang lain.
Akibatnya dari Salib Kambing ini, Anda terus hidup menyalahkan orang 
lain, bisa jadi itu adalah orangtua Anda, Pemerintah dimana Anda tinggal, 
Gereja dimana Anda beribadah.  Kalau Salib ini tidak terselesaikan mungkin 
pengadilanlah adalah tempat akhirnya.

Salib Tangis Bayi (Crybaby’s Cross) 
Anda adalah orang yang minta perhatian overdose? Anda minta dikasihani, Anda 
menuntut perhatiaan khusus dan menikmati  pelayanan yang diberikan, seakan-
akan  semua orang harus tahu betapa berat hidup Anda dan memang sepatutnya 
Anda dapatkan perhatian itu.

Salib  Ngambek (Cranky Cross) 
Anda ngambek dan marah karena belum mendapatkan pekerjaan yang tepat. 
Pekerjaan Anda terlalu berat dan gaji Anda terlalu rendah? Ataukah salib 
penyakit, salib masalah keluarga Anda yang terus mengganggu pikiran Anda?
Karena semua masalah itu diatas, Anda menjadi orang yang cepat marah, cepat 
mengeluh dan tidak sabar.  Orang inilah yang sebenarnya menjadi ‘salib’ orang 

Jumat, 19 April 2019                                                 109
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Samuel 28-31, Maz 18
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PERSIAPAN KEBAKTIAN GABUNGAN JUMAT AGUNG 
DAN PERJAMUAN KUDUS

(Memperingati hari kematian Yesus di kayu salib)   

•	 Jadwal Ibadah di GPBB:

   Jumat, 19 April Jam 13.00

•	 Berdoalah persiapkan hati agar ibadah hari ini menjadi berkat untuk 
pertumbuhan iman. 

lain.

Ada lagi Salib Humanity, Salib Sifat Manusia, kita bisa pelit dan sekaligus 
boros, baik hati sekaligus juga kejam, senang memberi juga sebaliknya kita 
adalah  manusia mahluk yang ‘selfish’. Oleh sebab itu, kita sering memikul ‘salib 
orang lain’ (Cross of Others) dan inilah salib yang paling sulit dilakukan karena 
kita ikut menanggung salib-salib orang dalam kehidupan ini.

Masih ada banyak salib-salib yang lain, tapi yang paling penting dalam refleksi 
ini adalah janji keselamatan dari salib Tuhan kita, janji yang berpengharapan dan  
membawa damai  bagi semua. Kita perlu  belajar menjalankan salib itu dengan 
menyangkal diri dan berserah pada  kehendak Tuhan.

Jalankan salib  Anda dengan kasih dan penuh semangat, dengan demikian kita  
mengembangkan kemanusiaan  yang baru dan menjadi anak –anak sejati dalam 
terang Tuhan.  ST P

KIRANYA ANUGERAH UNTUK MENGERTI DAN MENJALANKAN SALIB-SALIB 
DALAM KEHIDUPAN SENANTIASA MENYERTAI ANDA 

DI PERAYAAN JUMAT AGUNG INI DAN HARI –HARI SELANJUTNYA.
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DAY

PERSELINGKUHAN 

Baca: Matius 5:27-30

Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu 
mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. 

(Ibrani 13:4)

Selingkuh adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak 
berterus terang; tidak jujur; curang; serong; suka menyeleweng. Perselingkuhan 

bisa dilakukan oleh siapa saja, baik suami maupun istri. Mereka menjalin hubungan 
dengan orang lain yang bukan pasangannya. Perselingkuhan adalah bentuk 
ketidaksetiaan terhadap perkawinan. Ia adalah bentuk pelanggaran moral yang 
merusak diri sendiri dan relasi dengan pasangan kita. 

Esther Perel, Ph.D,. seorang relationship expert, dalam bukunya yang berjudul The 
State of Affairs: Rethinking Infidelity, menuliskan jenis-jenis selingkuh, yaitu:
1. Intim dan sangat menikmati kedekatan dengan orang lain di luar hubungan 

pernikahan. Ini perselingkuhan yang paling sering terjadi yaitu perselingkuhan 
melalui sentuhan, ciuman dll. Jika ini dibiarkan bisa meningkat ke perilaku seksual. 

2. Menyimpan perasaan pada orang lain dan mengimajinasikan aktivitas seksual.
Perselingkuhan ini tergolong selingkuh emosional dan imajinasi. Alkitab mengatakan 
bahwa melihat dan menginginkan perempuan (juga sebaliknya) sudah berzinah.

3. Selingkuh pornografi. Orang ini tidak bisa lepas dari pornografi melalui film, gambar, 
tulisan dll. Kebiasaan bermasturbasi menjadi bentuk perselingkuhan setiap hari.

Bahaya selingkuh:
1. Jika terbongkar maka kepercayaan pasangan terhadapmu akan sulit didapatkan lagi.
2. Sering berbohong untuk menutupi rahasia. Perselingkuhan membuat orang 

menjadi pembohong. Jika kebohongan terbongkar maka kekerasan fisik atau 
verbal mulai terjadi.

3. Penggunaan uang yang boros. Umumnya orang yang selingkuh menjadi lebih 
boros kepada selingkuhannya dan menjadi lebih pelit kepada keluarganya 
sendiri.  Pasangan menjadi sering ribut gara-gara uang. 

4. Kepuasan seksual yang berlebihan (Yudas 1:7)
5. Mengkhianati Tuhan dan pasangan.

Mari kita renungkan. Apakah saat ini kita memiliki perselingkuhan? Rindukah kita 
bertobat dan menjaga relasi yang sehat dan diberkati Tuhan dengan pasangan kita?  ST P

KESETIAAN BERASAL BUKAN DARI PASANGAN KITA MELAINKAN 
DARI KITA SENDIRI, BAGAIMANA KITA MAMPU MENJAGANYA. 

Sabtu, 20 April 2019                                                 110
Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 121, 123-125, 1280-130
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DAY Minggu, 21 April 2019111 Bacaan Alkitab Setahun : 2 Samuel 1-4

KESAKSIAN NYATA JEMAAT GPBB 
KEMENANGAN ATAS DOSA

Hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus, yang berarti 
kemenangan. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas kuasa 

kematian, kemenangan atas dosa yang membawa maut. Hai maut di manakah 
kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? (1 Korintus 15:55).

Paskah adalah pilihan, pilihan yang diambil Yesus Kristus karena kasihNya yang 
sempurna kepada Anda dan saya. Kristus telah memilih menempuh penderitaan 
dan kematian demi membebaskan umat manusia atas kuasa dosa dan kuasa 
maut. (Markus 10:45; Lukas 24:26). 

Bagaimana dengan kita? Di hari Paskah ini pilihan apa yang kita ambil? Apakah 
kita memilih untuk menyalibkan Kristus lagi? Atau kita memilih menyalibkan 
dosa? Dosa dan Kristus adahal hal yang bertentangan, kita tidak bisa memilih 
Kristus tapi tetap melakukan dosa. Mari kita berjuang untuk mengalahkan dosa, 
sesulit apapun itu, dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan.

Di bawah ini adalah kesaksian nyata bagaimana sahabat kita berjuang keras 
untuk mengalahkan dosa pornografi yang menjeratnya selama 20 tahun. 
Jatuh bangun dalam rentang waktu yang lama, pasti tidak mudah dan sangat 
melelahkan. Namun syukur kepada Tuhan, pertolonganNya sungguh nyata, 
akhirnya belenggu itu telah dilepaskan, kemenangan terjadi. Kemenangan atas 
dosa. Semoga kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua dan mendorong kita 
untuk menentukan pilihan, melangkah meninggalkan dosa. 
Tuhan memampukan dan memberkati!

LEPAS DARI JERAT PORNOGRAFI

“Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi 
di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya 
sendiri.” 1 Korintus 6 : 18 

Apakah kau tahu bahwa dosa pornografi/percabulan/masturbasi yang kau 
lakukan itu salah, namun kau tidak berdaya untuk berhenti melakukannya? 
Apakah kau, berulang-ulang dan berkali-kali bertobat setiap sensora morum, 
setiap hari minggu dan mendapati kau jatuh lagi dan lagi di dosa yang sama? 
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Apakah kau, merasa jijik, marah bahkan benci dengan dirimu yang tobat 
kumat tobat kumat, tapi kau benar-benar tidak bisa lepas? Jika iya, kau 
tidak sendiri. Dan ada berita baik untukmu, Tuhan Yesus INGIN dan 
MAU membantumu untuk melepaskan dosa itu!
 
Sedikit tentang aku, hampir 20 tahun aku berjuang untuk lepas dari 
dosa pornografi. Aku jatuh bangun di situ. Aku pernah di atas, merasa 
menang, namun aku juga pernah di bawah, merasa begitu buruk dan 
kotor. Tak banyak yang tahu kalau aku bergumul dengan dosa ini. Karena 
dari luar aku adalah orang Kristen baik-baik. Hari Sabtu aku jatuh, hari 
Minggu aku berdiri di mimbar. Aku pernah merasa sebagai orang yang paling 
munafik sedunia. Dan bahkan bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus masih mau 
menerimaku yang berkali-kali menyalibkan Dia lagi dan lagi … 
 
Berita baiknya, Ia MAU. Setelah 20 tahun, akhirnya aku lepas. Dan itu yang ingin 
aku bagikan:
1. Mengakui kau punya masalah dengan pornografi. 
Salah satu terobosan yang aku alami ketika berjuang melawan dosa ini adalah 
ketika aku mengakui bahwa aku kecanduan pornografi. Sebelumnya aku sering 
berkilat, “Ah kan hanya sekali-sekali, tidak tiap minggu, belum tentu sebulan 
sekali.” Sampai suatu kali Pendetaku mengatakan, “Jika godaan itu datang 
dan kau tidak bisa berkata tidak, berarti kau terikat dengan itu.” Begitu aku 
menyadari betapa seriusnya dosa ini (sekalipun ada masa dimana aku mungkin 
6 bulan hanya jatuh sekali), aku jadi memantapkan hati untuk bisa lepas dari 
jeratan dosa ini. 

2. Bergantung pada Tuhan dan mengenali jebakan setan. 
Setelah mengakui di hadapan Tuhan bahwa aku kecanduan dan tidak bisa 
lepas maka di situ aku sadar bahwa aku butuh bergantung sepenuhnya pada 
Tuhan. Salah satu yang penting yang aku pelajari adalah berdoa minta Tuhan 
menyingkapkan kondisi titik lemah aku. Ada yang kelemahannya saat lelah 
fisik, ada yang ketika stres  pekerjaan, ada yang ketika hubungan pribadi dengan 
Tuhan sedang kering (lama tidak saat teduh), namun ada pula yang justru digoda 
ketika sedang aktif pelayanan. Titik lemah kita bisa berbeda namun Tuhan 
tahu dan ketika kita bertanya, maka Ia akan mengingatkan dan membantu kita 
melihat pola kelemahan kita.

3. Hal lain adalah membongkar kebohongan setan. 
Alkitab mengatakan setan adalah bapak pendusta. Dan itu sangat benar. Ketika 
ia membujuk kau untuk berdosa, biasanya ia akan mengatakan, “Ah sekali-sekali 
aja, kamu kan tidak setiap hari melakukan ini.” “ Kapan terakhir kali kamu menonton
video itu? Udah lama bukan?”atau “Kamu sudah bekerja keras, bersenang-senang 
sedikit lah”, atau “Ah hanya sebentar. Tidak sampe 5 menit”. Atau “Tidak akan 
ada yang tahu …” Tapi begitu kau jatuh dan kau mengikuti bujukannya, maka 
suara yang tadinya mengecilkan efek dosa, akan jadi suara yang sangat keras 
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mendakwamu. “Orang Kristen kok kayak begitu!!”, “Tuhan 
MALU punya anak kayak lu”, “Udahlah kamu berhenti saja dari 
pelayanan. Orang munafik kayak kau”, “Masa Tuhan masih 
mau ngampunin orang kayak lu? Dasar Tomat. Tobat kumat 
tobat kumat.”  “Percuma lu jadi Kristen”, “Udah 10 tahun, tiap 
minggu doa minta ampun, ehhh jatuh lagi. Udahlah … ga ada 
harapan!!” Tujuannya satu, kau berhenti berjuang, dan kau 

berbalik dari Tuhan. Dakwaan setan tujuannya membuat kau merasa bahwa kau 
sudah terlalu parah dan tidak akan mungkin bisa lepas dari dosa ini. 

Kebenarannya, dosa pornografi adalah dosa yang serius, dosa yang menjijikkan, 
dosa yang berakibat parah. Namun bukan juga dosa yang tidak terampuni. 
Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kau. Selama engkau masih bernafas, 
pintu kasih karunia selalu terbuka dan engkau bisa terus dibentuk dan 
diperbaharui. Asal kau terus berpegang kepada Tuhan Yesus dan bukannya 
percaya pada dakwaan iblis bahwa kau sudah tidak bisa ditolong lagi. 

Kebenarannya, engkau bukan lagi budak dosa  jika kau SUDAH menerima Tuhan 
Yesus sebagai Juruselamat pribadimu. Kau PUNYA kemampuan untuk berkata 
tidak kepada dosa. (Roma 6). 

Selanjutnya kita akan bicara mengenai langkah-langkah pencegahan.  

1. Mencari rekan akuntabilitas 
“Dan bilamana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 
tiga lembar tak mudah diputuskan” Pengkhotbah 4 : 12. 

Carilah 2-3 orang rekan akuntabilitas. Jika belum menikah, carilah rekan 
yang sesama jenis. Tidak perlu menceritakan dosa secara detail. Yang perlu 
adalah meminta kesediaan mereka untuk berdoa bagimu, dan ketika godaan 
itu muncul kau bisa menghubungi mereka. Dulu aku punya kode dengan 
kakak rohani aku, jika aku merasa ada godaan, aku akan menghubungi 
dia dengan kode itu dan dia berdoa dan membantu aku menyibukkan 
diri dengan hal-hal lain. Jika kau sudah menikah, maka sebaiknya rekan 
akuntabilitasmu adalah pasanganmu. Sekiranya perlu mencari rekan lain di 
luar pasangan, carilah yang berjenis kelamin sama. Jangan membuka celah 
dengan menceritakan dosa seksual kepada lawan jenis.

2.     Jangan beri makan dosamu. Isi pikiran dengan Firman Tuhan.
Jika kau lemah di dosa seksual, jangan beri makan pikiranmu dengan 
hal-hal yang berbau seksual. Jangan tonton drama-drama Netflix yang 
penuh dengan adegan seksual. Sebentar lagi season terakhir Game of 
Throne akan tayang. Jika kau bergumul dengan dosa pornografi jangan 
coba-coba menontonnya. Tapi nanti jadi ketinggalan informasi! Percayalah, 
kau tidak akan mati jika kau tidak menonton GoT. Tapi kau bisa jadi 
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mengkrompromikan kekudusanmu dengan menonton seri itu. Tapi 
ceritanya bagus, tapi ini seru, tapi adegan seksualnya tidak banyak 
kok! Jawab dengan jujur, pernahkah kau jatuh setelah menonton 
GoT? Pernahkah adegan seksual yang hanya sepersekian persen dari 
keseluruhan cerita, itu terbayang di benakmu dan membuat kau 
tergoda untuk jatuh?  Jika kau tahu, kau lemah, jangan ambil resiko. 

Ketika aku masih kuliah, jika aku nonton DVD dengan teman-teman 
dan ada adegan seksual, aku berusaha untuk tidak melihat. Pura-pura ambil 
minum. Pura-pura lihat HP. Suatu hari seorang teman bilang, “Ah jangan sok 
suci lah lu. Cuman gini aja”. Aku nyengir lalu mengatakan, “Justru karena aku 
tidak suci. Kau liat tidak ada efek apa-apa. Aku liat malam tidak bisa tidur.” 
Selain tidak memberi makan pikiran, aku berusaha mengisi pikiran dengan 
Firman Tuhan. Aku menghafalkan seluruh pasal Roma 6 dan membacanya 
setiap pagi dan malam. 

Hafalin seluruh pasal? Yah tergantung seberapa ingin kau lepas. Jika kau 
sudah muak dijadikan bulan-bulanan oleh iblis karena dosa ini, jika kau 
sudah capek mendengar dakwaan iblis, jika kau sudah lelah dengan rasa 
bersalah dan perasaan munafik, maka jangan diam. Pakai senjata Allah yang 
lengkap, dan kenakan Pedang Roh yaitu Firman Tuhan untuk menggagalkan 
godaan-godaan yang mengintai. Ketika pikiran kau penuh dengan Firman 
Tuhan, pelan-pelan kau akan merasa jijik dengan dosa. Pelan-pelan 
kepekaan kau meningkat. Dan pelan-pelan akan ada sukacita dan kepuasan 
yang lebih yang kau dapatkan dari hubungan kau dengan Tuhan. 
Tuhan Yesus mau dan mampu melepaskan. Pertanyaannya adalah maukah 
kau? Jika kau mau, HENTIKAN beri makan dosa! mulailah isi pikiranmu 
dengan Firman Tuhan. 

3.     7 kali orang benar jatuh dan bangkit kembali
Kau sudah lakukan semua langkah pencegahan tetapi kau tetap jatuh. Di 
awal tulisan, aku mengatakan bahwa aku butuh 20 tahun berjuang untuk 
lepas. Jatuh bangun. Ada 1 ayat yang diberikan sahabatku, “Sebab tujuh kali 
orang benar jatuh, namun ia bangun kembali.” Amsal 24 : 16. Ayat itu yang 
jadi peganganku. Aku jatuh hari ini, aku akan bangkit lagi. Tadinya aku 
berharap, proses perjuanganku akan seperti temanku. Didoakan 1 hamba 
Tuhan lalu dia tidak pernah jatuh lagi. Sedangkan aku? Bolak balik jatuh 
bangun. Namun setelah terlepas, aku melihat mengapa Tuhan mengizinkan 
aku melalui proses yang begitu panjang dan melelahkan, ternyata supaya 
aku merasakan betapa setianya Tuhan itu dan ini kesempatan yang baik 
untuk menolong saudara-saudara lain yang bergumul. 

Seorang rekan yang pernah aku bantu, sempat bertanya, “Kok lu ga cape 
dengerin gua? Kok lu masih yakin gua bisa lepas? Gua aja udah ga yakin sama 
diri gua sendiri”. Pertama aku yakin dia bisa lepas, bukan karena kuat dan 
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PERSIAPAN KEBAKTIAN PENYEGARAN IMAN PASKAH
(Memperingati hari kebangkitan Yesus dari maut)   

•	 Jadwal KPI di GPBB:

   Minggu, 21 April Jam 15.00

•	 Berdoalah persiapkan hati agar ibadah hari ini menjadi berkat untuk 
pertumbuhan iman. 

gagah kita tapi karena Tuhan Yesus tidak berubah. Kedua, yah 
karena akhirnya aku bisa. Aku adalah bukti hidup dari kasih 
setiaNya.

Proses kau lepas mungkin bisa hanya 5 hari, bisa 5 minggu, 
bisa 5 bulan, atau bahkan  5 tahun, tapi selama kau terus 
melekat pada Tuhan, selama begitu kau jatuh kau langsung 

datang kepada Tuhan Yesus minta pengampunan dan berjuang lagi, suatu 
hari nanti, kau akan lepas. Suatu hari nanti, kau akan dimampukan berkata 
Tidak kepada godaan itu. Suatu hari nanti kau akan bisa berkata, “Aku tidak 
mau lakukan ini. Aku tidak mau mendukakan Tuhan Yesus yang mati bagi 
aku. Enyahlah engkau Iblis!”. 

Tuhan Yesus MAU dan MAMPU melepaskan kau dari jerat pornografi. 
Pertanyaan, maukah kau? Seberapa kau mau serius mengatakan TIDAK kepada 
dosa ini? - Anonim.  ST P
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DAYSenin, 22 April 2019                                                 112
Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 6,8-10,14,16,19,21

MENAKLUKKAN EGOISME

Baca: 1 Yohanes 2:7-27

Dan Yesus berkata: “Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan 
dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, 

lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.”  
(Lukas 9:22)

“Semua orang harus memahamiku, bahkan harus menuruti kemauanku”, 
itulah salah satu ciri dari keegoisan.  Baru-baru ini jagat infotainment Indonesia 
diramaikan dengan kabar pernikahan seorang artis “syantik” dengan seorang 
pemuda kaya raya.  Bukan sekedar kabar pernikahannya yang membuat gonjang-
ganjing para netizen Indonesia, tetapi kisah dibalik pernikahan tersebutlah 
yang menjadi bahan perbincangan di televisi dan sosial media.  Kabar burung 
yang beredar, sang artis tersebut telah merebut pacar sesama artis yang telah 
berpacaran dengan mempelai pria setidaknya selama 5 tahun.  Banyak yang 
mencibir dan nyinyir bahwa sang artis “syantik” tersebut begitu egois sehingga 
menabrak tata krama pertemanan.

Tikung-menikung, senggol-menyenggol, sikut-menyikut nampaknya menjadi 
hal yang sudah lumrah di dunia ini, dan biasanya itu terjadi karena keegoisan 
manusia.  Bagaimana dengan gerejaNya, apakah sudah terbebas dari keegoisan?  
Kristus adalah teladan mulia dalam hal mematikan keegoisan, ketika Dia 
merelakan diriNya mati di kayu salib.  Dia yang seharusnya disembah dan 
dimuliakan rela menjadi yang terhina, menanggalkan ego untuk melaksanakan 
kehendak Bapa.

Sebagai orang Kristen sudah seharusnya kita memeluk Alkitab sebagai otoritas 
kehidupan dan Yesus Kristus sebagai teladan kehidupan.  Jika Kristus telah 
merelakan diri dalam keadaanNya sebagai manusia tersalib bagi kita, bukankah 
seharusnya itu juga menjadi teladan bagi kita untuk menyalibkan keegoisan diri?  
Kita tidak lagi hidup bagi ego pribadi, tetapi belajar menyangkal diri, memikul 
salib.  Mati bagi ego dan kemudian hidup bagi Allah, gerejaNya dan misiNya.  ST P

KEHIDUPAN SEORANG KRISTEN SEJATI, DIMULAI KETIKA DIA BERJUANG 
MEMATIKAN KEDAGINGAN DAN EGONYA, KEMUDIAN BANGKIT UNTUK 

MENGHIDUPI KEHIDUPAN KRISTUS.
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DAY Selasa, 23 April 2019113 Bacaan Alkitab Setahun : 1 Tawarikh 1-2

BERJAGA-JAGA

Baca: Mazmur 119:18-38

Lalukanlah mataku dari pada melihat hal yang hampa, 
hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kautunjukkan!  

(Mazmur 119:37)
 

“Hati-hati gunakan matamu kar’na Bapa di Sorga melihat ke bawah”.  Itulah 
penggalan lirik lagu sekolah minggu yang saya ingat. 

Dari sekedar memandang orang lain atau melihat postingan media sosial 
teman, tanpa sadar sering muncul godaan membandingkan diri yang menjalar 
menjadi ketidakpuasan dan keinginan yang menguasai pikiran dan berujung 
menggerogoti sukacita dan rasa syukur pada Tuhan.  Kelihatannya sepele dan 
manusiawi.  “Lihat orang lain punya sesuatu yang bagus jadi kepengin, biasa aja 
lah, masa ga boleh”.  Tapi bila tidak berhati-hati, keinginan kita bisa melahirkan 
dosa bahkan maut (Yakobus 1:14-15). 

Kita perlu terus menerus memeriksa hati, merenungkan akar dari keinginan kita 
dan berjaga-jaga dalam doa dan ungkapan syukur.

1. Beriman dan berpegang pada karakter Tuhan.  Apa pun yang kita 
miliki dan apa pun yang terjadi dalam hidup kita adalah penyediaan 
(providence) sempurna dari Allah Bapa yang baik, bijaksana dan 
penuh kuasa.  Kita bisa berbaring dengan tenang dalam keadaan apa 
pun ketika kita percaya dan mengenal Allah dan karakterNya, yang 
memegang hidup kita.  (Mazmur 23:1-3)

2. Jagai mata dan gunakan mata untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi 
sesama.  Dengan mata, kita bisa mengetahui kondisi orang lain dan 
mendoakannya.  Dengan mata, kita bisa mengetahui rekan yang ada 
dalam kesulitan dan butuh dibantu.  (Lukas 11:34)  ST P

JADIKAN MATA SEBAGAI PINTU MASUK HIKMAT TUHAN 
DAN BUKAN SEBAGAI PINTU MASUKNYA DOSA.
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DAYRabu, 24 April 2019                                                 114
Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 43-45, 49, 84-85, 87

BERHARAP PADA ALLAH

Baca: Mazmur 42:1-11

Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?  Berharaplah kepada 
Allah!  Sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku!  

(Mazmur 42:6)

Ketika sakit kronis menimpa kita, life-threatening, ketika pengobatan tidak 
membawa kemajuan, berharap kepada Allah adalah pekerjaan yang sungguh 

tidak mudah.  Pemazmur pernah mengalami pengalaman yang serupa: siang dan 
malam air mata menjadi makanannya, imannya dipertanyakan orang (42:4), jiwanya 
tertekan dan penuh kegelisahan (42:5a, 6, 7, 12, 43:5).  Tetapi ia tetap berharap 
kepada Allah.

Apa artinya berharap kepada Allah?
Pertama, merindukan Allah.  Kerinduan pada Allah seringkali menurun ketika 
kita mulai meragukan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, khususnya di kala 
kita sakit.  Kita mulai malas berdoa, kurang bersaat teduh, enggan ke gereja dan 
menghindari teman-teman.  Semua itu menjadi ekspresi kekecewaan yang dalam 
kepada Allah dan membuat masalah semakin berat.  Merindukan Allah adalah kunci 
pertama mengatasi tekanan batin.  Di tengah-tengah kegelisahan, gundah gulana 
jiwa, bahkan ketika air mata mengalir, ketika pergumulan tidak kunjung membaik, 
kita harus tetap tekun berada di hadirat Allah.

Kedua, memegang pengakuan iman.  Aku percaya: Allah akan tetap dan 
selamanya menjadi Allahku.  Allah tetap Mahakuasa.  Allah tetap mengasihiku.  
Allah tetap sempurna dalam rancanganNya.  Tidak sedikit pun aku akan meragukan 
Allah.  Jika aku melemah, ya Allah, kuatkan kepercayaanku, perbaharui harapanku.  
Berharap kepada Allah berarti menaruh iman kepada Allah dalam segala keadaan.

Ketiga, mengingat perbuatan Allah.  Ingat perbuatan-perbuatanNya dalam 
hidup kita.  Ia sudah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan dari kutuk dosa, 
yaitu maut.  Ia sudah menderita dan mati.  Ia sudah memberkati dan mencukupkan 
berbagai kebutuhan dan memelihara kita sampai hari ini.  Berharap kepada Allah 
berarti tidak melupakan segala kebaikanNya.

Keempat, berani meminta kepada Allah.  Keberanian meminta menyebabkan 
kita membuka isi hati dan menumpahkan kegelisahan kita kepada Allah.  Apa yang 
kita minta yaitu perkara-perkara sorgawi untuk terjadi.  Kita pun siap menerima apa 
pun jawaban doa.  Berharap kepada Allah berarti berani meminta kepada Allah. ST P

JANGAN PERNAH BERPUTUS ASA, BERHARAPLAH PADA ALLAH
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DAY Kamis, 25 April 2019115 Bacaan Alkitab Setahun : 1 Tawarikh 3-5

BERSABARLAH DALAM SEGALA HAL

Baca: Yakobus 3:1-12

Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita; 
dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, 

(Yakobus 3:9)

Bagi kita yang mengendarai mobil di Singapura tentunya hal-hal seperti ini 
sudah tidak asing lagi:
1. Lane kita dipotong seenaknya dengan tiba-tiba tanpa memberi isyarat
2. Ketika ingin minta jalan justru mobil di samping malah sengaja tidak 

memberi jalan
3. Kita dipelototi atau bahkan dimarahi padahal mereka yang salah

Dan masih banyak lagi yang dapat membuat kita stres ketika menyetir mobil di 
Singapura.  Pola kehidupan masyarakat yang ingin serba cepat dan ‘kiasu’ tanpa 
disadari ikut pula mewarnai pola mengendarai mobil di sini.  

Pada awalnya saya bisa bersabar ketika mengalami hal-hal tersebut di atas.  
Namun lambat laun saya mulai hilang kesabaran dan mulai mengutuki mereka 
karena merasa diperlakukan secara injustice.  Dan saya selalu diingatkan oleh 
istri agar membiarkan mereka apalagi di dalam mobil ada anak-anak. 

Saya sadar bahwa saya sudah tidak memberikan kesaksian yang baik bagi sesama 
pemakai jalan, istri dan anak-anak padahal di mobil saya ada gantungan salib.  Saya 
minta kepada Tuhan agar terus diberikan kesabaran.  Saat ini saya mulai belajar 
untuk mendoakan (daripada mengumpat) agar mereka selamat sampai di tujuan.

Saya pernah mendengar sebuah kotbah yang mengatakan “if you are driving, drive 
as a Christian so that others can see Jesus in the way you drive”.  

Siapa pun kita, menyetir atau tidak, ketika berhadapan dengan orang-orang yang 
menyebalkan, mari kita menahan diri untuk tidak kesal dan marah.  Mari kita 
naikkan doa berkat bagi mereka. ST P

UJIAN SEJATI DARI KESABARAN ADALAH KETIKA HAK KITA DILANGGAR, 
BAGAIMANA BERESPON DENGAN BENAR ITU YANG LEBIH PENTING.
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DAYJumat, 26 April 2019                                                 116
Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 73, 77-78

KETEKUNAN

Baca: Amsal 6:6-11

Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak:  
(Amsal 6:6)

Pengguna Facebook, Instagram, dan WhatsApp menghadapi masalah 
teknis selama berjam-jam pada hari Kamis, 14 Maret yang lalu, yang 

merupakan disrupsi layanan global terbesar yang dialami oleh raksasa media 
sosial ini.  Netizen dari berbagai penjuru dunia mengeluhkan masalah seperti 
ketidakmampuan untuk login, memuat posting atau mengirim dan menerima 
pesan.  Namun, di sisi lain ada juga yang berkelakar bahwa pada hari itu 
produktivitas global meningkat dua kali lipat selama Facebook, Instagram, dan 
WhatsApp tidak berfungsi!

Kata ‘prokrastinasi’ berasal dari kata crastinus dalam bahasa Latin yang berarti 
‘sampai besok’, dengan kata lain, menunda-nunda sampai besok (atau selama 
mungkin!) apa yang sebenarnya bisa dilakukan hari ini atau sekarang juga.  
Kalau bisa dilakukan besok, kenapa mesti dilakukan hari ini?  Tren prokrastinasi 
menjadi semakin akut saat ini, dimana derajat rentang perhatian kita memang 
semakin menurun seiring dengan melimpahnya pilihan dan meningkatnya 
penggunaan media sosial.  

Karena itu, tantangan yang kita hadapi memang unik.  Kita membutuhkan 
disiplin yang lebih tinggi dalam menekuni apa yang sedang dikerjakan, atau 
apa yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai penguasaan diri (1 Korintus 
9:25, Galatia 5:23).  Tanpa penguasaan diri dan ketekunan, kita akan terus 
melompat-lompat dari satu hal ke hal yang lain dengan begitu banyaknya 
selingan dan distraksi di depan mata, dan akhirnya menyia-nyiakan waktu 
yang Tuhan anugerahkan. ST P  

KARYA BESAR DILAKUKAN BUKAN DENGAN KEKUATAN, 
TETAPI DENGAN KETEKUNAN. - (SAMUEL JOHNSON)
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DAY Sabtu, 27 April 2019117 Bacaan Alkitab Setahun : 1 Tawarikh 6

MERENDAHKAN DIRI

Baca: Amsal 8:10-14 

Takut akan TUHAN ialah membenci kejahatan; aku benci kepada kesombongan, 
kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat.  

(Amsal 8:13)

Kesombongan adalah dosa pertama yang dalam tradisi gereja mula-mula 
dikenal sebagai Tujuh Dosa Utama atau Tujuh Dosa yang Mematikan, yaitu: 

kesombongan, iri hati, kemarahan, ketamakan, nafsu birahi, rakus dan kemala-
san.  Kesombongan adalah dosa yang sangat berbahaya, karena membanggakan 
diri berarti melupakan bahwa segala sesuatu yang ada pada kita datangnya atas 
anugerah Tuhan semata, sama sekali bukan merupakan hasil usaha sendiri.

Dalam kehidupan yang sangat kompetitif di dunia modern ini, kita selalu 
dituntut untuk menjadi lebih baik daripada orang lain bahkan menjadi yang 
terbaik.  Setelah mencapai apa yang diinginkan, sangatlah mudah bagi kita jatuh 
dalam dosa kesombongan dengan membanggakan diri atas prestasi yang dicapai.  
Materi yang dimiliki atau kadang kesempatan liburan ke tempat yang jauh dan 
mahal, tanpa disadari membuat kita terpeleset dalam dosa kesombongan.  Pun 
ketika menganggap diri lebih rohani dibanding orang lain, sebenarnya kita sudah 
jatuh dalam dosa kesombongan.

Dalam Amsal 22:4 disebutkan bahwa “Ganjaran kerendahan hati dan takut akan 
TUHAN adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan”.  Dengan merendahkan 
diri dan takut akan Tuhan justru kita akan mendapatkan kehidupan.  Memang 
sudah seharusnya kita merendahkan diri karena semua yang diraih, prestasi, ma-
teri, status, kesempatan dan lainnya, semua itu didapatkan atas anugerah Tuhan 
semata dan bukan karena kemampuan sendiri. ST P   

KESOMBONGAN HANYA AKAN MENDATANGKAN DOSA, 
TAPI KERENDAHAN DIRI DAN TAKUT AKAN TUHAN 

AKAN MENDATANGKAN KEHIDUPAN.
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DAYMinggu, 28 April 2019                                                 118
Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 81, 88, 92-93

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. 

“Dalam semuanya itu kita lebih daripada 
orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah 

mengasihi kita.”

Roma 8:38
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DAY Senin, 29 April 2019119 Bacaan Alkitab Setahun : 1 Tawarikh 7-10

SUKACITA MENGAMPUNI

Baca: Matius 18:23-35

Bukankah engkaupun harus mengasihani kawanmu 
seperti aku telah mengasihani engkau?  

(Matius 18:23)

“Sakitnya tuh di sini!” (sambil tangan menunjuk ke dada).  Kalimat itu sering 
kita dengar, menggambarkan sakit hati yang mendalam akibat diperlakukan tidak 
adil, dicurangi, dikhianati, dibohongi, tidak dihargai.  Setiap orang pasti pernah 
merasakan sakit hati, namun yang membedakan adalah bagaimana meresponinya.  
Apakah dengan emosi yang berkobar dan membalas dendam begitu ada kesempatan?  
Atau dipendam dalam hati namun kehilangan sukacita karenanya? 

Mengampuni menjadi tidak mudah bahkan kadang terasa impossible dilakukan kalau 
sakit hati telah berubah menjadi kepahitan yang mendalam. 

Namun apa kata Firman Tuhan tentang mengampuni?  “Kasihilah musuhmu” (Lukas 
6:35).  Bukan hanya mengampuni tapi Tuhan menghendaki lebih dari itu, yaitu 
mengasihi orang yang telah menyakiti kita.  Yesus sudah memberikan teladan nyata.  
Dia mengampuni dosa dan rela mati menggantikan hukuman kita.  Siapakah kita 
sampai Yesus memberikan nyawaNya?  Kita yang seharusnya dihukum mati kekal, 
manusia yang sudah mengkhianati penciptanya; seharusnya tidak layak menerima 
pengampunan dariNya.  Namun karena kasihNya yang sempurna Tuhan menebus 
kita menjadi hambaNya, harganya telah lunas dibayar dengan darah yang mahal (1 
Korintus 6:19-20. 1 Petrus 1:18-19).  Namun alih-alih sebagai hamba kita diangkat 
menjadi anakNya, mendapatkan hak istimewa dan warisan hidup yang kekal.  
Sungguh anugerah yang tidak terkira!

Jangan menjadi hamba yang jahat dan tidak tahu diri.  Untuk menerima 
pengampunanNya kita harus bisa mengampuni orang lain.  (Matius 6:14).  Dengan 
mengampuni kita melepaskan belenggu kesalahan orang yang menyakiti, namun kita 
juga terbebas dari belenggu kepahitan yang menggerogoti emosi, jiwa, kesehatan 
tubuh dan menghambat pertumbuhan rohani.

Mari belajar meneladani Kristus dalam hal mengampuni, maka kita akan beroleh 
kelegaan dan sukacita.  ST P  

MENGAMPUNI ITU SEPERTI HALNYA MEMBEBASKAN SEORANG TAHANAN DAN 
MENYADARI BAHWA TAHANAN ITU ADALAH DIRI ANDA SENDIRI. – (LEWIS SMEDES)
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DAYSelasa, 30 April 2019                                                 120
Bacaan Alkitab Setahun : Mazmur 102-104

LEPASKAN TANGANMU

Baca: Roma 3:21-31

Karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, 
dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat.  

(Roma 3:28)

Dalam buku DOA SANG KATAK yang ditulis oleh Anthony de Mello, ada satu 
cerita yang menarik tentang seorang yang terpeleset ke dalam jurang.  Lalu 

tangannya meraih sebuah batang pohon dan dia pun bergelantungan di situ 
menunggu pertolongan.  Di tengah penantiannya, dia berdoa minta tolong pada 
Tuhan.  Dan Tuhan menjawab, ”Lepaskan tanganmu.”

Kalau kita menjadi orang itu, apakah yang akan kita lakukan?  Tidak 
mendengarkan perkataan Tuhan karena kesannya tidak masuk akal dan terus 
menanti pertolongan lain?  ATAU percaya penuh kepadaNya dan melepaskan 
genggaman tangan dan yakin akan pertolonganNya?

Hal-hal apa saja yang seringkali kita genggam erat dan tidak bisa dilepaskan 
dan kita percayakan penuh pada Tuhan?  Keluarga, suami atau istri, anak-anak, 
pekerjaan, hobi, harta, harga diri, kebanggaan, dan lain-lain.

1 Korintus 2:5,”…supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, 
tetapi pada kekuatan Allah.”  Dalam Wikipedia, iman Kristen merupakan suatu 
tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan 
kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri tetapi melekatkan diri pada kuasa dan 
perkataan dari Dia yang ia percayai.

Baiklah kita sering mengoreksi diri, apakah sudah benar-benar percaya 
kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh segi kehidupan kita untuk diatur 
bahkan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaanNya.  Tuhan sungguh-sungguh 
mengasihi kita, DIA tahu dan pasti akan memberikan apa yang terbaik untuk 
anak-anakNya. ST P  
 

LEPASKAN MASA DEPAN KITA KE TANGAN TUHAN, 
MAKA DIA AKAN MEMBERIKAN KEHIDUPAN YANG TERBAIK.
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Catatan Pribadi
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TIPS MEMELIHARA PERTOBATAN

Ketika Alkitab berbicara tentang pertobatan, Alkitab tidak sekedar berbicara 
tentang perubahan karakter, tetapi perubahan arah, komitmen dan totalitas 

hidup dari yang sebelumnya membenci Allah menjadi kekasih hati Allah.  Ini adalah 
perubahan 180°.  Alkitab menyebut hal ini dengan istilah “metanoia”, sebuah 
perubahan yang radikal. 

Secara status kita sudah menjadi kekasih hati Allah, namun dalam realitanya kita 
masih terus berada dalam pergumulan melawan dosa setiap hari.  Karena itu, 
pertobatan walau terjadi sekali dalam iman kepada Kristus, harus selalu dipelihara 
setiap hari dengan pertolongan kuasa Roh Kudus.

Ada 4 cara memelihara pertobatan: 

1. Firman
1 Petrus 2:2 mengatakan: “Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu 
ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh 
dan beroleh keselamatan.”  Firman Tuhan diibaratkan air susu yang murni dan rohani 
yang amat dibutuhkan oleh setiap anak Tuhan agar sehat, kuat dan bertumbuh dalam 
iman.  Perhatikan kata “selalu” pada ayat di atas.  Itu menunjukkan bukan tentang 
berapa banyak yang kita tahu tentang Firman tetapi seberapa reguler dan disiplin 
pembacaan Firman dalam saat teduh kita setiap hari.  Sama seperti kita tidak bisa 
makan satu kali untuk satu minggu atau satu bulan, kita butuh setiap hari.  Begitu 
juga halnya dengan makanan rohani.  Kita membutuhkannya setiap hari.

2. Doa
Yeremia 33:3 mengatakan: “Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau 
dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, 
yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.”  Doa adalah undangan istimewa dari Allah.  Ia 
meminta kita berseru kepada-Nya dan berjanji akan menjawab kita.  Walau demikian, 
doa bukanlah usaha untuk mengubah Allah, tetapi usaha untuk sehati dengan 
Allah.  Di dalam dan melalui doa, Allah akan “memberitahukan kepada kita hal-hal 
yang besar dan seterusnya”.  Ini menunjukkan bahwa di dalam dan melalui doa, kita 
jadi makin bertumbuh mengenal Allah; mengerti apa yang menjadi rencana dan 
kerinduan hati-Nya dalam hidup kita.

3. Melayani
Roma 12:11 mengingatkan kita: “Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, 
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.”  Hal ketiga untuk memelihara 
pertobatan ialah melayani.  Melayani adalah tindakan aktif untuk melibatkan diri 
dalam pekerjaan Tuhan.  Ini akan membuat roh kita menyala-nyala bagi Tuhan.  Anak 
Tuhan yang tidak melayani sama seperti bara api yang dipisahkan dari kumpulannya.  
Perlahan ia akan menjadi suam-suam kuku dan dingin.  Kita harus selalu berada 
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dalam “kumpulan bara api” para pelayan Tuhan yang hatinya 
menyala-nyala dan membara untuk pekerjaan Tuhan.

4. Komunitas
Aspek keempat untuk memelihara pertobatan ialah komunitas.   
Ibrani 10:25 menegaskan: “Janganlah kita menjauhkan diri 
dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan 
oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, 

dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.”  Alkitab 
mengingatkan bahwa kita tidak pernah dapat bertumbuh sendirian.  Sebaliknya, kita 
harus selalu berada dalam komunitas.  Perhatikan kata “semakin giat melakukannya.”  
Itu berarti kita diminta bukan hanya menjadi anggota yang pasif dalam komunitas, 
tetapi harus semangat dan giat dalam komunitas.  Komunitas (baik dalam bentuk 
K2, F2, CG, dan sebagainya) menolong kita untuk terus bertumbuh bersama dengan 
otentik.  Sebuah perkataan bijak mengatakan: “Jika Anda ingin berjalan cepat, 
berjalanlah sendirian.  Tetapi jika Anda ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-
sama.”  Pertobatan adalah hal yang harus kita pelihara seumur hidup.  Itulah 
sebabnya kita membutuhkan komunitas yang sehat untuk terus maju.

Kiat-kiat praktis yang dapat dilakukan:
•	 Pikirkanlah cara-cara sederhana agar Anda tetap berada dalam empat poin di 

atas (Firman, doa, pelayanan, dan komunitas).
•	 Catatlah jurnal rohani Anda bersama Tuhan.  Ini dapat berisi berkat pribadi 

dari saat teduh, jawaban doa, pengalaman yang berkesan dalam pelayanan dan 
komunitas.  Ini akan membuat kehidupan rohani Anda dinamis dan real.

•	 Apakah ada hal yang membuat Anda lemah dalam salah satu atau beberapa 
hal di atas?  Sebutkanlah dan pikirkan dalam kelompok Anda bagaimana Anda 
dapat menjadi kuat kembali.

Pokok Doa

1. Doakan kerinduan Anda untuk membaca Firman Tuhan dan berdoa setiap hari.  
Bulatkan tekad Anda dan lakukanlah dengan teratur.

2. Doakan sebuah pelayanan yang sesuai dengan karunia (kemampuan dan 
kerinduan) yang Allah tanamkan dalam hati Anda.  Kadang-kadang kita belum 
mengetahuinya, sampai terjun dalam sebuah pelayanan tertentu.  Mintalah 
Allah menunjukkan kepada Anda apa yang dibutuhkan oleh gereja atau 
komunitas Anda.

3. Doakan kelompok komunitas Anda.  Jika Anda belum tergabung, doakan 
sebuah kelompok komunitas.  Mintalah kepada Allah dan hubungi para 
pelayanan di gereja Anda agar Anda dapat bertumbuh memelihara pertobatan 
dalam komunitas. ST P  
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