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Kata Pengantar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, 

Amsal 4:18-19 
“Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang 
sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan; mereka 

tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung.” 

Dalam bacaan Amsal diatas, kita dingatkan untuk tidak hidup seperti orang fasik 
karena jalan orang fasik itu seperti kegelapan, tidak memiliki tujuan dan tidak 
melihat jalan yang dilaluinya, sehingga akan tersandung. Namun tidak dengan jalan 
orang benar, berjalan lurus ke depan dan jalan yang dilalui akan semakin terang. 

Menjalani kehidupan ini, kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menerangi jalan 
hidup yang kita tempuh. Tanpa tuntunan terang Firman Tuhan kita akan seperti 
orang yang tidak dapat melihat dan berjalan dikegelapan. Namun ketika kita hidup 
bersama Firman Tuhan maka hati kita akan dibimbing untuk dapat menjalani hidup 
yang benar. Itulah pentingnya tekun bersaat teduh agar Firman Tuhan-lah yang akan 
memimpin kehidupan kita dari hari ke hari.

Saat Teduh Pribadi (STP) edisi Oktober sampai Desember ini mengajak kita 
merenungkan kembali rangkaian khotbah bulan Oktober - Desember 2018. Diawali 
dengan bulan peduli sesama di bulan Oktober, bulan bersahabat di bulan November 
dan rangkaian khotbah Natal dengan tema “THE WAY”.

Dunia ini semakin mengikis kemanusian sehingga manusia bertambah individualis. 
Dalam rangkaian khotbah bulan peduli sesama, jemaat diajak untuk memiliki 
karakter peduli dengan sesama dengan saling mendoakan, menolong orang lain 
termasuk saudara yang paling hina dan bahkan orang yang telah melukai kita.

Dalam bulan bersahabat, jemaat diharapkan mampu memilih pergaulan dan mampu 
memilih sahabat sejati yang membuat iman kita bertumbuh dan semakin rohani. 
sambil menjadikan lagu “what a friend we have in Jesus” sebagai lagu yang memberikan 
kekuatan yang bisa dibagikan kepada sahabat yang memerlukan.

Tema natal “THE WAY” memaparkan berbagai jalan di dunia ini dan membantu 
jemaat untuk memeriksa dirinya. Jalan manakah yang sedang ditempuh sekarang ini 
dan bersedia kembali ke jalan yang benar jika saat ini berada di jalan yang salah.
Akhir kata semoga STP ini bisa menjadi pendamping perjalanan iman kita setiap hari 
dan terus membantu jemaat bertumbuh dan terus bertumbuh. 

Selamat menikmati Saat Teduh Pribadi bersama Tuhan.
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEEMPAT PULUH OKTOBER 2019

Tema Khotbah    :  

“ORANGTUA YANG DIPILIH ALLAH”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 30 September 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Joseph Theo
Bacalah terlebih dahulu :  Lukas 1:26-38; Matius 1:19-25

Orang tua dan anak, keduanya adalah anugerah Tuhan yang tidak bisa kita 
pilih, mau orang tua seperti apa, atau anak yang seperti apa. Sebagai anak, 

kita harus menghormati dan taat pada otoritas orang tua. Sebagai orang tua, kita 
dapat melahirkan anak-anak kita, tapi belum tentu bisa menjadi orang tua bagi 
mereka!

Definisi dan tugas orang tua:
1. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, yang 

merupakan hasil dari sebuah pernikahan yang sah untuk membentuk satu 
keluarga.

2. Orang tua adalah pemimpin keluarga. Baik atau buruk anak-anak kita di 
masa depan ditentukan oleh cara orang tua memimpin keluarga.

3. Orang tua adalah pemimpin yang bertanggung jawab mendidik, mengasuh 
dan membimbing anaknya sehingga mencapai tahapan di mana sang anak 
siap hidup di tengah masyarakat. Semua problem di masyarakat berawal dari 
problem dalam keluarga.

Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang dipilih Tuhan?

1. Menjadi teladan dalam ketaatan: Maria berkata “Jadilah padaku menurut 
perkataan-Mu.” Ini teladan yang harus kita ikuti bahwa dalam ketidak-
mengertiannya, Maria memberikan hatinya untuk Tuhan. Maria belajar 
taat dengan menyerahkan kehendaknya pada kehendak Tuhan. Kita bisa 
belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah menaklukkan kehendak pribadi 
dan tunduk pada kehendak Tuhan. Taat bersaat teduh, membicarakan dan 
mempraktekkan firman Tuhan. Orang tua adalah alat peraga Firman Tuhan 
dalam hidup anak-anaknya. 
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2. Tulus hati dan adil. Matius 1:19 menyatakan bahwa Yusuf adalah seorang 
yang tulus hati, tidak mau merusak atau mencemarkan nama baik Maria. 
Sebagai orang tua apakah kita menjaga nama keluarga dan menjadi 
kebanggaan anak-anak kita?

3. Pelindung keluarga: Yusuf dan Maria bukan keluarga kaya. Mereka bekerja 
keras dan mengorbankan kenyamanan pribadi untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga.

4. Memenuhi kebutuhan rohani keluarga: Yusuf dan Maria selalu menyisihkan 
waktu untuk mengajar anak-anaknya tentang Allah dan mengajak mereka ke 
sinagog.

Anak-anak kita saat ini hidup dalam dunia yang penuh dengan berbagai filsafat 
dan ajaran-ajaran yang dapat membuat anak-anak kita jauh dari Tuhan. Oleh 
sebab itu, apakah kita masih rutin mengajarkan anak-anak kita Firman Tuhan? 
Apakah kita masih rutin mengadakan family altar? Jangan abaikan pendidikan 
rohani di keluarga.  ST P
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DAYSenin, 30 September 2019                                                 273
Bacaan Alkitab Setahun : Maleakhi

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Lukas 1:26-38

Sekalipun Maria dikaruniai melebihi semua wanita dalam hal dipilihnya sebagai 
ibu Yesus, tetapi para penulis Perjanjian Baru tidak pernah menyatakan bahwa 

ia harus disembah, atau harus diberi gelar-gelar khusus atau kita harus berdoa 
kepadanya. Maria layak kita hormati, tetapi hanya Anaknyalah yang layak menerima 
penyembahan kita.

1. Perhatikan bahwa Maria dipilih karena ia telah mendapat kasih karunia di 
mata Allah (bnd. Kejadian 6:8). Hidupnya yang sederhana dan saleh begitu 
menyenangkan hati Allah sehingga Ia telah memilihnya untuk tugas yang paling 
penting ini (bnd. 2 Timotius 2:21).

2. Berkat yang diterima Maria tidak hanya mendatangkan sukacita tetapi juga banyak 
penderitaan dan kepedihan yang besar bagi dirinya (lih. Lukas 2:35), sebab Anaknya 
akan ditolak dan disalibkan. Di dunia ini, panggilan Allah akan selalu meliputi berkat 
dan penderitaan, sukacita dan dukacita, keberhasilan dan kekecewaan.

Maria percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah.  Dengan 
sukarela ia menerima baik kehormatan maupun celaan yang akan dialaminya karena 
menjadi ibu dari Anak yang kudus. Para wanita muda di dalam gereja seharusnya 
mengikuti teladan Maria dalam hal kesucian seksual, kasih pada Allah, iman kepada 
Firman-Nya, dan kesediaan untuk taat kepada Roh Kudus.

Pertanyaan Induktif: 
Ayat 38, “Kata Maria: “Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku 
menurut perkataanmu.” (Matius 1:38) Setelah melewati sedikit diskusi antara Maria 
dan malaikat maka akhirnya Maria mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan. 
Apa yang mendasari Maria sehingga ia bisa begitu taat kepada keputusan Tuhan?

Pertanyaan Reflektif:
Mengapa seringkali kita tidak bisa bisa taat total kepada kehendak Tuhan? Apa 
kesulitan terbesar dalam kita taat kepada Tuhan?

Penutup:
Beranikah kita berdoa seperti Maria berdoa “Sesungguhnya, aku ini adalah hamba 
Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu?” 

Ayat Emas Hari Ini:
Kata Maria: “Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. 

Jadilah padaku menurut perkataanmu.” 
(Lukas 1:38)
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DAY Selasa, 01 Oktober 2019274
Bacaan Alkitab Setahun : Lukas 1, Yohanes 1

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Ulangan 4:1-20

Ayat kunci dari perikop ini adalah ayat 9, “Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, 
supaya engkau jangan melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri 

itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. 
Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu.”

Definisi dan tugas orang tua:
1. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, yang merupakan 

hasil dari sebuah pernikahan yang sah untuk membentuk satu keluarga.
2. Orang tua adalah pemimpin keluarga. Baik atau buruk anak-anak kita di masa 

depan ditentukan oleh cara orang tua memimpin keluarga.
3. Orang tua adalah pemimpin yang bertanggung jawab mendidik, mengasuh, dan 

membimbing anaknya sehingga mencapai tahapan di mana sang anak siap hidup di 
tengah masyarakat. Semua problem di masyarakat berawal dari problem dalam keluarga.

Pada masa Perjanjian Lama, Musa mengingatkan bangsa Israel akan tanggung jawab 
mereka kepada anak-anak dan cucu mereka yaitu tidak lupa untuk terus-menerus 
mengajarkan Tuhan kepada anak-anak dan cucu cicit mereka. 

Kita semua harus percaya bahwa anak-anak kita akan mengambil pilihan yang tepat 
berdasarkan pelajaran yang diajarkan. Jika anak kita menemukan uang di halaman, 
apa yang akan dilakukannya? Jika orangtua menyadari definisi dan tugas-tugasnya 
maka akan lahir generasi keluarga yang menjadi berkat. 

Pertanyaan Induktif: 
Mengapa pendidikan rohani terbaik bagi anak-anak adalah contoh nyata dari orangtua?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita sebagai orang tua telah memberikan contoh rohani bagi anak-anak kita?

Penutup:
Berdoa agar kita memiliki komitmen tinggi untuk menjadi orang tua idola bagi anak-
anak kita.

Ayat Emas Hari Ini:
“Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya engkau jangan melupakan hal-hal 
yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari 

ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan 
kepada cucu cicitmu semuanya itu.” 

(Ulangan 4:9)
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DAYRabu, 02 Oktober 2019 275
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 1, Lukas 2

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Kejadian 18:16-21 (bnd. Lukas 1:38)

Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang dipilih Tuhan?
1. Menjadi teladan dalam ketaatan: Maria berkata “Jadilah padaku menurut 

perkataan-Mu.” Ini teladan yang harus kita ikuti bahwa dalam ketidak-
mengertiannya, Maria memberikan hatinya untuk Tuhan. Maria belajar taat 
dengan menyerahkan kehendaknya pada kehendak Tuhan. Kita bisa belajar bahwa 
ketaatan kepada Tuhan adalah menaklukkan kehendak pribadi dan tunduk pada 
kehendak Tuhan. Taat bersaat teduh, membicarakan dan mempraktekkan firman 
Tuhan. Orang tua adalah alat peraga Firman Tuhan dalam hidup anak-anaknya. 

Sekali lagi tentang teladan dari orang tua. Mengapa anak-anak berontak kepada 
orang tuanya padahal orang tuanya telah memberikan dukungan bagi semua 
pendidikan dan kebutuhan finansial anak? Jawabannya adalah karena orang tuanya 
hanya memberikan uang tetapi tidak teladan, sehingga yang diberikan adalah teladan 
dalam mencari uang. 

Teladan adalah satu “action speak” (tindakan nyata) Dengan tindakan nyata (seperti 
Maria) maka orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa orang tua 
bukan hanya pembuat aturan tetapi juga pelaku aturan. Dengan demikian, pada saat 
anak-anak kita dewasa, mereka akan membangun kebiasaan yang sama dengan kita 
yaitu “action speak.” 

Pertanyaan Induktif: 
Apa yang kurang dari orang tua masa kini ketika orang tua mampu memberikan 
fasilitas dan kenyamanan kepada anak-anaknya? 

Pertanyaan Reflektif: 
Bagaimana kita mendidik anak-anak kita sekarang ini? Apakah kita memiliki “action speak”?

Penutup:
Berdoalah agar kita dapat menjadi orang tua pelaku firman Tuhan bukan hanya 
pengajar firman Tuhan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan 

kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan 
melakukan kebenaran dan keadilan dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa 

yang telah dijanjikanNya kepadanya.” 
(Kejadian 18:19)                                   
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DAY Kamis, 03 Oktober 2019276
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 2

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Amsal 17:6

Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang dipilih Tuhan?
2. Tulus hati dan adil. Matius 1:19 menyatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang 

tulus hati, tidak mau merusak atau mencemarkan nama baik Maria. Sebagai 
orang tua, apakah kita menjaga nama baik keluarga dan menjadi kebanggaan 
anak-anak kita?

Orang tua seperti Yusuf dan Maria adalah orang tua yang membanggakan anak-
anaknya. Anak-anak akan bangga memiliki nenek moyang yang terhormat karena 
tulus hati dan adil. Allah mempercayakan anak-anak kepada orang tua supaya 
merawat mereka dengan sungguh-sungguh. “Hai anak-anak, taatilah orang tuamu 
dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan” (Kolose 3:20). Anak-
anak akan taat ketika orang tua bisa berlaku adil dan tulus hati. Yusuf dan Maria 
membesarkan anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan, maka dari itu Tuhan 
memberkati mereka. Dengan menerapkan standar Allah kita juga dapat menerima 
berkat Allah sebagai orang tua

Pertanyaan Induktif:
Faktor apakah yang terpenting agar bisa menjadi orang tua atau nenek moyang yang 
membanggakan keturunannya?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah sebagai orang tua, kita telah berlaku adil dan tulus hati kepada anak-anak 
kita?

Penutup:
Berdoalah agar dipakai Tuhan menjadi orang tua yang adil dan tulus, tidak pilih kasih 
dan menjadikan salah satu anak sebagai anak emas. Semua adalah anak emas.

Ayat Emas Hari ini:
“Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah 

nenek moyang mereka.” 
(Amsal 17:6)
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DAYJumat, 04 Oktober 2019 277
Bacaan Alkitab Setahun : Mati 3, Mark 1, Luk 3

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Mazmur 68:1-7

Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang dipilih Tuhan?
3. Pelindung keluarga: Yusuf dan Maria bukan keluarga kaya. Mereka bekerja keras 

dan  mengorbankan kenyamanan pribadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Tema STP hari ini adalah orang tua pelindung atau ancaman bagi anak-anak. Tema ini 
penting dan strategis untuk kembali dikembangkan, sebab seringkali terjadi di zaman 
now, ada indikasi orang tua justru menjadi salah satu ancaman terhadap keselamatan 
anak-anak di rumah. Orang tua yang diharapkan menjadi pelindung utama 
keselamatan anak, dalam praktik tidak jarang justru menjadi pelaku tindak kekerasan 
yang paling menakutkan. Yusuf dan Maria menjadi contoh orang tua teladan dimana 
mereka telah menjadi pelindung bagi anak mereka. Mereka membawa anak mereka 
mengungsi ke Mesir (Matius 2:13-15).

Apakah orang tua menjadi pelindung keluarga? Banyak terjadi orang tua menjadi 
ancaman keluarga. Tidak jarang anak menjadi korban pembunuhan orang tuanya 
sendiri. Studi Unicef (2015), melaporkan 26% anak diketahui pernah mendapat 
hukuman fisik dari orangtua atau pengasuh di rumah.

Pertanyaan Induktif: 
Mazmur 68:6 menyatakan Allah adalah Pelindung. Apa arti kata Pelindung? 
Terjemahan Inggrisnya ada “defender”, “protector” dan “judge” Manakah yang lebih 
tepat? Aspek apa saja yang ada dalam diri anak yang perlu dilindungi?

Pertanyaan Reflektif:
Ketika Tuhan mengabulkan permohonan kita mempunyai anak, apakah kita telah 
menjadi pelindung bagi mereka?

Penutup:
Berdoalah agar sebagai orang tua, kita dapat menjalankan fungsi sebagai pelindung.

Ayat Emas Hari Ini:
“Bapa bagi anak yatim dan Pelindung bagi para janda, 

itulah Allah di kediamanNya yang kudus.” 
(Mazmur 68:6)
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DAY Sabtu , 05 Oktober 2019278
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 4, Lukas 4-5

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Lukas 2:41-52

Bagaimana kita menjadi orang tua yang dipilih Tuhan?
4. Memenuhi kebutuhan rohani keluarga: Yusuf dan Maria selalu menyisihkan 

waktu untuk mengajar anak-anaknya tentang Allah dan mengajak mereka ke 
sinagog.

Secara alamiah, orangtua terbiasa berperan sebagai pemberi, sementara secara natur, 
anak lebih terbiasa memposisikan diri sebagai penerima. Sebagai pihak pemberi, 
orangtua terbiasa menjadi pihak yang berperan aktif melakukan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan sang anak, termasuk aktif menjalin relasi.

Pada umumnya, orang tualah yang akan secara aktif berusaha mendekati anaknya, 
menanyakan perkembangan kehidupan anaknya, dan menawarkan bantuan 
bila diperlukan. Sebaliknya, sebagai pihak penerima, anak terbiasa menganggap 
orangtuanya sebagai sumber pemenuhan kebutuhannya, dan anak pasif ketika 
berelasi dengan orangtua. Umumnya, anak tidak secara alamiah terdorong untuk 
aktif dan mengambil inisiatif mendekati untuk membina relasi dengan orangtuanya.

Yusuf dan Maria adalah contoh jelas bagaimana melakukan peran orang tua dengan 
baik, termasuk memenuhi kebutuhan rohani anak-anaknya. Orang tua harus 
memenuhi seluruh kebutuhan anak-anaknya, baik fisik, jiwa dan rohani.

Pertanyaan Induktif: 
Ketika Maria bertanya kepada Yesus tentang mengapa tidak ikut pulang dengan 
mereka (ayat 48). Apakah jawaban Yesus di ayat 49 merupakan jawaban yang tidak 
sopan dan tidak menghormati orang tuanya? Jelaskan.

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita sebagai orang tua telah memenuhi kebutuhan rohani anak-anak kita? 
Apakah kita selalu membawa anak anak kita ke gereja?

Penutup:
Berdoa agar kita senantiasa rindu untuk berbakti atau melayani Tuhan di gereja 
bersama anak-anak kita.

Ayat Emas Hari ini:
“JawabNya kepada mereka: “Mengapa kamu mencari Aku? 

Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di rumah BapaKu?” 
(Lukas 2:49)
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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. 

Lukas 2:49 

“JawabNya kepada mereka: “Mengapa kamu mencari 
Aku? Tidakkah  kamu tahu, bahwa Aku harus berada di 

rumah BapaKu?” 

279
Bacaan Alkitab Setahun : Yohanes 2-4

Minggu, 06 Oktober 2019
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEEMPAT PULUH SATU 

OKTOBER 2019

Tema Khotbah    :  

“MENGEMBANGKAN KARAKTER 
PEDULI SESAMA”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 07 Oktober 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Joseph Theo
Bacalah terlebih dahulu :  Markus 10:45; Yohanes 12:26

Modernisasi dan materialisme telah menguatkan semangat individualis, 
menyebabkan kepedulian terhadap sesama dan melayani sesama menjadi 

langka. 

Pada dasarnya manusia adalah mahluk komunal yang saling membutuhkan. 
Kata kunci adalah: Peduli. Peduli lahir dari hati. Peduli memunculkan keinginan 
untuk melayani. Apakah arti peduli? Yaitu, memberi hati untuk memperhatikan, 
dan berbuat sesuatu untuk orang lain. Orang yang peduli pasti melayani dengan 
konsisten dan pro-aktif. 

Orang yang peduli adalah orang yang mengubah orientasi dari egosentris yang 
hanya ingat diri sendiri kepada ingat dan berbuat sesuatu untuk orang lain 
didasarkan kasih Kristus. (Markus 10:45) 

Alkitab adalah catatan tentang kepedulian Allah kepada manusia. Yesus Kristus 
datang ke dunia menebus manusia yang berdosa adalah bukti kepedulian Kristus 
yang tinggi dan kepedulian itu lahir dari kasih yang tertinggi.

Refleksi untuk kita, apakah bukti kepedulian tertinggi kita kepada pasangan 
kita? Kepada Kristus? Kepada home church kita? Kita seharusnya bisa 
memotivasi, membangkitkan dan menstimulasi kerohanian kita, janganlah 
tergantung pada stimulasi dan kejutan dari luar.

Lawan kata peduli adalah acuh, mementingkan diri sendiri, masa bodoh, 
individual. Kita bisa memakai berbagai cara untuk melatih dan mengembangkan 
kepedulian kita kepada sesama. Contoh: Mengenal nama-nama jemaat gereja 
dan saling menyapa. 
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Siapakah yang dimaksud dengan sesama? Mereka adalah:
1. Orang yang kita kasihi (Lukas 10:29).
2. Orang yang kita benci/ musuh kita (Lukas 6:35).
3. Orang yang tidak kita butuhkan / orang yang paling hina (Matius 25:40).

Sesamaku seperti apa yang banyak di sekitar kita? 

Thomas C. Oden dalam bukunya: “Pastoral Theology, Esensi dari pelayanan”, 
mengungkapkan bahwa sekarang gereja “krisis peduli dan melayani.” Padahal ini 
adalah salah satu kekuatan gereja. Apakah esensi dari pelayanan? 

1. Mengubah orientasi diri dari individualis menjadi altruis. Ujilah diri kita, 
“Apakah pelayanan saya karena saya peduli kepada sesama? Apakah saya 
melakukan pelayanan dengan persistent dan konsisten  atau suka-suka 
kita saja?

2. Bersama bekerja dalam satu tim. Pelayanan bukan persaingan.

3. Belajar untuk mengembangkan sikap peduli, rendah hati dan karakter 
hamba. Kepedulian pasti menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu demi 
melayani Tuhan.  ST P
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DAYSenin, 07 Oktober 2019                                                 280
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 8, Markus 2

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Markus 10:35-45

Modernisasi dan materialisme telah menguatkan semangat individualis, 
menyebabkan kepedulian terhadap sesama dan melayani sesama menjadi 

langka.
 
Pada dasarnya manusia adalah mahluk komunal yang saling membutuhkan. Kata 
kunci adalah: Peduli. Peduli lahir dari hati. Peduli memunculkan keinginan untuk 
melayani. Apakah arti peduli? Yaitu, memberi hati untuk memperhatikan, dan 
berbuat sesuatu untuk orang lain. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap 
memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar 
kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam 
persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita.

Orang yang peduli pasti melayani dengan konsisten dan pro-aktif. Orang yang 
peduli adalah orang yang mengubah orientasi dari egosentris yang hanya 
ingat kepada diri sendiri kepada ingat dan berbuat sesuatu untuk orang lain 
didasarkan kasih Kristus (Markus 10:45). 

Pertanyaan Induktif: 
Yesus Kristus memberikan satu konsep melayani yang sangat berbeda dengan 
konsep melayani pada umumnya. Yesus tidak mempermasalahkan ketika kita ingin 
berkuasa, ingin menjadi besar atau ingin menjadi terkemuka, tetapi semua itu 
harus didapatkan dan dijalani dengan motivasi dan tindakan yang benar. Apakah 
motivasi dan tindakan yang benar itu menurut perikop bacaan kita hari ini?

Pertanyaan Reflektif:
Mengapa seringkali pelayanan kita tidak bisa menjadi berkat bagi gereja dan 
jemaatnya? Dimanakah letak permasalahannya?

Penutup:
Berdoalah agar seluruh hidup kita dapat dibaktikan untuk melayani sesama dan 
menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat.

Ayat Emas Hari Ini:
“Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani 

dan untuk memberikan nyawanNya menjadi tebusan bagi banyak orang.” 
(Markus 10: 45)
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DAY Selasa, 08 Oktober 2019281
Bacaan Alkitab Setahun : Yohanes 5

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Yohanes 3:14-21

Alkitab adalah catatan tentang kepedulian Allah kepada manusia. Yesus 
Kristus datang ke dunia menebus manusia yang berdosa adalah bukti 

kepedulian Kristus yang tinggi dan kepedulian itu lahir dari kasih yang tertinggi.
Injil Yohanes menulis dengan agung bahwa kasih yang Allah berikan kepada 
manusia adalah kasih yang besar. Kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, tidak 
bergantung pada kondisi (unconditional) dan kasih walaupun bukan kasih karena. 
Kasih dengan kualitas tertinggi inilah yang diberikan kepada manusia. 

Jika Tuhan sudah memberikan kasihNya yang begitu luar biasa, maka refleksi 
untuk kita adalah: Apakah kita sudah memberikan kasih kita yang luar biasa 
juga kepada Allah?  Bagaimana kasih kita kepada pasangan, sesama, gereja, home 
church kita? Kita seharusnya bisa memotivasi, membangkitkan dan menstimulasi 
kerohanian kita, janganlah tergantung pada stimulasi dan kejutan dari luar.

Lawan kata peduli adalah acuh, mementingkan diri sendiri, masa bodoh, 
individual. Kita bisa memakai berbagai cara untuk melatih dan mengembangkan 
kepedulian kita kepada sesama. 

Pertanyaan Induktif: 
Mungkinkah kasih agape terlaksana dalam kehidupan kita? Apalagi dalam dunia 
seperti sekarang ini yang sudah sangat individualis dan materialis ini?

Pertanyaan Reflektif: 
Kasih seperti apakah yang sering kita praktekkan dalam kehidupan kita?

Penutup:
Berdoa agar kita dimampukan untuk melaksanakan kasih agape dalam 
kehidupan kita.

Ayat Emas Hari Ini:
 “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, 

melainkan beroleh hidup yang kekal.” 
(Yohanes 3:16)
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DAYRabu, 09 Oktober 2019 282
Bacaan Alkitab Setahun : Mat 12, Mar 3, Luk 6

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Lukas 10:25-37

Seorang ahli Taurat mencobai Yesus dengan satu pertanyaan: “Dan siapakah 
sesamaku manusia?” Yesus Kristus tidak menjawab dengan materi “kuliah 

terbuka” tetapi dengan contoh kasus yang memang sering terjadi pada saat itu di  
jalur Yerusalem – Yerikho.

Pelajaran paling dasar adalah seringkali manusia yang paling banyak omong 
justru adalah manusia yang paling sedikit bertindak. 

Siapakah yang dimaksud dengan sesama? Mereka adalah:
1. Orang yang kita kasihi (Lukas 10:29).
2. Orang yang kita benci/ musuh kita (Lukas 6:35).
3. Orang yang tidak kita butuhkan / orang yang paling hina (Matius 25:40).

Tentu saja maksud di ahli Taurat itu adalah sesama kita manusia adalah mereka 
yang paling kita kasihi. Mengapa kita kasihi? Karena mereka mengasihi kita, 
membantu kita dan menjadi teman kita. Tetapi dalam konsep Kristus, sesama 
manusia adalah manusia dan orang yang sedang bersama-sama dengan kita 
saat ini. Sesama manusia bagi orang Samaria adalah mereka yang sedang 
bersama dengan dia saat itu. Kebetulan orang itu dirampok dan memerlukan 
pertolongannya.

Pertanyaan Induktif: 
Siapakah yang dimaksud oleh Yesus dengan orang-orang yang paling hina? 
(Matius 25:40)

Pertanyaan Reflektif: 
Dari tiga kriteria sesamaku manusia, sesamaku seperti apa yang banyak di 
sekitar kita? 

Penutup:
Berdoalah agar kita dapat mengasihi semua manusia tanpa kecuali.

Ayat Emas Hari Ini: 
 Jawab orang itu, “Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.” Kata 

Yesus kepadanya: “Pergilah dan perbuatlah demikian.” 
(Lukas 10:37)                                         
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DAY Kamis, 10 Oktober2019283
Bacaan Alkitab Setahun : Matius5-7

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 1 Korintus 3:1-8

Thomas C. Oden dalam bukunya: “Pastoral Theology, Esensi dari pelayanan”, 
mengungkapkan bahwa sekarang gereja “Krisis peduli dan melayani.” Padahal 

ini adalah salah satu kekuatan gereja. Apakah esensi dari pelayanan? 

1. Mengubah orientasi diri dari individualis menjadi altruis. Dari personal ke 
komunal. Dari “saya” ke “kita”. Coba uji diri kita, “Apakah pelayanan saya 
karena saya peduli kepada sesama? Apakah pelayanan saya dilakukan dengan 
persistent dan konsisten atau suka-suka kita saja?

2. Bersama bekerja dalam satu tim. Pelayanan bukanlah persaingan.
3. Belajar untuk mengembangkan sikap peduli, rendah hati dan karakter 

hamba. Kepedulian pasti menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu demi 
melayani Tuhan.

Gereja memang krisis peduli dan melayani. Bukan hanya di kalangan jemaatnya 
tetapi juga di kalangan rohaniwan nya. Disebut hamba Tuhan tetapi berperilaku 
tuan Tuhan dan jemaat. Bukti lain adalah semakin sulitnya gereja mencari 
pelayan. Orang-orang yang melayani semakin sedikit sehingga seringkali mereka 
yang mau melayani diberikan tugas sebanyak-banyaknya. Muncullah istilah 4L: 
lu lagi, lu lagi.

Pertanyaan Induktif:
Mengapa terjadi perpecahan di gereja Korintus? Apa artinya “kawan sekerja Allah?” 
(ayat 9). Siapa yang paling penting di ladang Tuhan? Ladangnya? Atau pekerjanya?

Pertanyaan Reflektif:
Ketika kita bergereja setiap minggu, apa yang kita harapkan dari datang ke 
gereja? Ibadahnya? Persekutuannya? Atau komunitasnya dimana kita ingin 
berbuat sesuatu?

Penutup:
Berdoalah agar kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi kebangunan 
gereja Tuhan.

Ayat Emas Hari ini:
 “Karena kami adalah kawan sekerja Allah; 

kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah.” 
(1 Korintus 3:9)
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DAYJumat, 11 Oktober 2019 284
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 9, Lukas 7

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Lukas 22:24-38

Lima Kesalahan Kepemimpinan yang Umum Terjadi: (https://www.karyaone.
co.id/blog/kesalahan-kepemimpinan/) 

1. Kurang Rendah Hati.
2. Berpikir secara emotional.
3. Menghindari konflik.
4. Mengerjakan hal yang tidak penting.
5. Tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri.

Kurang rendah hati ditempatkan nomor satu. Pemimpin seringkali merasa 
menjadi boss. Semua orang harus tunduk dll. Kepemimpinan rendah hati dan 
melayani adalah model kepemimpinan yang diajarkan dan dicontohkan oleh 
Tuhan Yesus. Simaklah kalimat agung ini: “Sama seperti Anak Manusia datang 
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya 
menjadi tebusan bagi banyak orang.” (Matius 20:28)

Pertanyaan Induktif: 
Mengapa para murid berani bertengkar di hadapan Yesus dan dalam suasana 
perjamuan malam? Suasana sedang tegang karena saat-saat Yesus ditangkap 
semakin dekat, tetapi mengapa murid-murid tidak bersimpati dan empati 
kepada Tuhan Yesus? Mengapa mereka berebut menjadi yang paling besar?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita percaya Tuhan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan 
duniawi kita? Bukankah percaya Yesus hanya untuk memenuhi kebutuhan 
rohani kita?

Penutup:
Berdoalah agar kita dapat menjalankan kerohanian kita dengan sejujur-jujurnya.

Ayat Emas Hari Ini:
“Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani 

dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.” 
(Matius 20:28)
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DAY Sabtu , 12 Oktober 2019285
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 11

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yohanes 15:9-17

Kepedulian berasal dari kata peduli. Kata kerja untuk melakukan perhatian 
kepada orang lain.

Bagaimana mengembangkan kepeduliaan itu?
1. Bangunlah kepekaan terhadap perasaan dan keadaan orang lain.
2. Pertimbangkan apa dampak perkataan atau tindakan kita pada orang lain 

sebelum  berkata atau bertindak.
3. Tentukan sikap.
4. Hargailah orang lain dalam kehidupan kita.
5. Jauhkan sifat egois.

Orang yang memiliki rasa kepedulian, menjalani kehidupan mereka sehari-hari 
dengan selalu memberikan perhatian pada orang lain. Mereka akan memperhatikan 
apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka ajak bicara, serta memiliki 
kepekaan akan kebutuhan dan perasaan lawan bicaranya. 

Perhatikanlah ekspresi wajah orang lain, bahasa tubuh, cara berpakaian, dan 
bahkan tanggapan melalui gerakan tangan mereka. Hal ini bisa memberikan 
gambaran lengkap dari apa yang orang ini pikirkan dan rasakan, dan bisa 
membantu Anda untuk menjadi orang yang lebih penuh perhatian.

Pertanyaan Induktif: 
Apa implikasi yang akan terjadi dalam hidup ketika kita menerapkan perintah 
Tuhan untuk saling mengasihi? Mengapa kasih menjadi perkara yang paling sulit  
dilakukan secara konsisten dalam hidup kita? Dan mengapa kita selalu hanya 
mengasihi dan peduli kepada orang yang mengasihi kita? 

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah masih ada musuh yang kita benci saat ini?

Penutup:
Berdoa agar kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita karena dengan 
mengasihi sesama kita itu berarti kita sudah mengasihi Allah.

Ayat Emas Hari ini:
“Inilah perintahKu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, 

seperti Aku telah mengasihi kamu?”  
(Yohanes 15:12)
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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. 

Yohanes 15:14

“Kamu adalah sahabatKu, jikalau kamu berbuat 
apa yang Kuperintahkan kepadamu.” 

Minggu, 13 Oktober 2019 286
Bacaan Alkitab Setahun : Lukas 11



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEEMPAT PULUH DUA 

OKTOBER 2019

Tema Khotbah    : 

 “KESEPIAN DAN KEHAMPAAN HIDUP”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 14 Oktober 2018
Pengkhotbah :  Pr. Yudi Jatmiko
Bacalah terlebih dahulu :  Keluaran 3:7; Matius 11:28-30

Banyak orang yang mengalami tekanan hidup, tapi tidak semua punya 
resiliensi (daya tahan). Suicide statistics di Singapura menunjukkan bahwa 

kenyamanan dan keamanan hidup tidak selalu berbanding lurus dengan 
kepenuhan hidup. Beberapa pengamatan: 
	Jumlah angka bunuh diri laki-laki > perempuan.
	Trend naik dari tahun ke tahun.
	Angka tertinggi: Laki-laki: 20-29; 50-59 dan Perempuan: 30-39; 40-49.
	Paling sedikit 1 orang mati bunuh diri di Singapura setiap hari (429 of 365) 
	Secara umur, tingkat kematian tertinggi adalah usia 20-29 (karena adaptasi 

kerja?) dan 50-59 (karena post-power syndrome?). Kita tidak tahu mengapa. 
Singapura memiliki konteks kehidupan yang penuh kompetisi, tekanan dan 
menghadapi aging population (1 dari 4 berusia di atas 65). Kenyamanan dan 
keamanan hidup yang ada tidak selalu berbanding lurus dengan kepenuhan 
hidup (life-fulfillment). 

Pergumulan umat Allah di Perjanjian Lama menceritakan bagaimana Israel 
ditindas dan dijadikan budak oleh Firaun di Mesir selama 430 tahun. Hal itu 
membentuk pola pikir budak, hidup selalu berat, tidak ada harapan. Survival 
mode menjadi default mode of living - fokus pada makanan (bukan worshipping 
mode yang fokus pada iman). Tetapi, Tuhan memberikan Musa kepada mereka. 
Pergumulan Umat Allah di Perjanjian Baru juga menceritakan bagaimana 
orang-orang Yahudi ditindas oleh bangsa Romawi. 

Beberapa hal yang dapat kita pelajari: 

1. Reaksi manusia ketika berada dalam pergumulan (stress) 
•	 Complaining (mengeluh, protes).
•	 Blaming (menyalahkan seolah Tuhan tidak perduli). 
•	 Numbing (mematikan perasaan; I’m perfectly fine and OK!). 
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•	 Diversion (Apa yang baik bisa menjadi dosa, misalnya main games, 
makan, olahraga).

•	 Pertanyaannya, apakah kita memilih reaksi yang sehat? 

2. Tuhan mendengar dan mengerti. 

3. Sumber kelepasan dan kelegaan hanya ada pada Tuhan. Blaise Pascal 
mengatakan: “There is a God-shaped vacuum in the heart of every man which 
cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known 
through Jesus.” Dalam buku Finding God in My Loneliness, Lydia Brownback 
melihat berbagai aspek kesepian dan mengingatkan kita akan God created 
human beings with a capacity for loneliness so that we would yearn for and find 
our all in him. In other words, loneliness is an indicator that something is missing, 
and that something is found only in Jesus Christ.”  ST P
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DAYSenin, 14 Oktober 2019                                                 287
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 13, Lukas 8

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Tawarikh 15:1-19

Banyak orang yang mengalami tekanan hidup, tapi tidak semua punya resiliensi 
(daya tahan). Suicide statistics di Singapura menunjukkan bahwa kenyamanan dan 

keamanan hidup tidak selalu berbanding lurus dengan kepenuhan hidup.

Tidak ada individu yang bebas dari masalah dan tekanan hidup. Ada orang yang 
mudah mengeluh dan mudah menyerah dalam menghadapi tekanan hidup. Tetapi, 
adapula yang begitu tegar, optimis, dan memandang tekanan hidup sebagai 
tantangan yang dapat dihadapi. Individu yang dapat bertahan itu dalam bahasa 
psikologi disebut memiliki kepribadian tahan banting (hardness personality). Secara 
literatur hal ini dapat diartikan sebagai ketahanan, ketabahan hati atau daya tahan. 
Kepribadian tahan banting ternyata memiliki manfaat yang sangat besar bagi 
kesehatan fisik dan mental. 

Kondisi Israel di jaman raja Asa berada dalam kondisi yang rusak parah pada segala 
aspek terlebih mental spiritual. Nabi Azarya bin Oded menguatkan mental dan 
semangat raja Asa. Perikop ini mengajarkan tentang hardness personality. Apa yang 
terjadi? Israel berada dalam ketentraman yang besar selama 35 tahun atau selama 
pemerintahan raja Asa (ayat 19).

Pertanyaan Induktif: 
Hardness personality adalah tipe kepribadian yang selalu bertekad ingin mempunyai 
pengaruh positif pada berbagai keadaan hidup dan selalu melawan setiap kejadian 
yang menimbulkan stres. Stres adalah bagian integral dari hidup manusia yang 
tidak bisa dihindari, tetapi jangan mau kalah melainkan melawanlah agar stress 
menjadi pintu kesuksesan. Dari perikop STP hari ini temukan apa kunci untuk 
membangun hardness personality?

Pertanyaan Reflektif:
Mengapa seringkali kita kalah terhadap masalah hidup ini? Mengapa kita tidak 
memiliki resiliensi atau hardness personality? 

Penutup:
Berdoa agar kita memiliki semangat untuk membangun kepribadian yang tahan banting.

Ayat Emas Hari Ini:
“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu 

karena ada upah bagi usahamu!” 
(2 Tawarikh 15:7)
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DAY Selasa, 15 Oktober 2019288
Bacaan Alkitab Setahun : Markus 4-5

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Matius 11:28-30.

Setiap hari individu dihadapkan pada masalah, bahkan sejak masih anak-anak 
sudah dituntut untuk menyelesaikan masalahnya mulai dari masalah sederhana 

sampai masalah yang rumit. Pada masa sekarang permasalahan yang dihadapi 
manusia semakin complicated (ruwet) mulai dari permasalahan individu, keluarga, 
masyarakat sampai permasalahan dunia secara global. Di samping itu juga waktu
timbulnya permasalahan sering tidak terduga (unpredictable).

Beberapa observasi: 
	Jumlah angka bunuh diri laki-laki > perempuan.
	Trend naik dari tahun ke tahun.
	Angka tertinggi: Laki-laki: 20-29; 50-59 dan Perempuan: 30-39; 40-49.
	Paling sedikit 1 orang mati bunuh diri di Singapura setiap hari (429 of 365). 
	Secara umur, tingkat kematian tertinggi adalah usia 20-29 (karena adaptasi 

kerja?) dan 50-59 (karena post-power syndrome?). Kita tidak tahu mengapa. 
Singapura memiliki konteks kehidupan yang penuh kompetisi, tekanan dan 
menghadapi aging population (1 dari 4 berusia di atas 65). Kenyamanan dan 
keamanan hidup yang ada tidak selalu berbanding lurus dengan kepenuhan hidup 
(life-fulfillment).

Pertanyaan Induktif: 
Mengapa laki-laki lebih rentan stres daripada perempuan? Apa arti “Aku akan 
memberi kelegaan kepadamu?” (Matius 11:28)

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita pribadi yang selalu menyerah jika ada satu masalah?

Penutup:
Berdoa agar kita memiliki komitmen tinggi untuk menjadi pribadi kuat dan tahan 
banting.

Ayat Emas Hari Ini:
“Marilah kepadaKu, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, 

Aku akan memberi kelegaan kepadamu.” 
(Matius 11:28)
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DAYRabu, 16 Oktober 2019 289
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 10

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Ibrani 12:1-17

Beberapa hal yang dapat kita pelajari: 
1. Reaksi manusia ketika berada dalam pergumulan (stress) 

•	 Complaining (mengeluh, protes). 
•	 Blaming (menyalahkan seolah Tuhan tidak perduli). 
•	 Numbing (mematikan perasaan; I’m perfectly fine and OK!). 
•	 Diversion (Apa yang baik bisa menjadi dosa, misalnya main games, 

makan, olahraga).
•	 Pertanyaannya, apakah kita memilih reaksi yang sehat? 

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketika mengalami kegagalan atau 
pergumulan maka manusia cenderung menyalahkan orang lain atau manipulasi 
diri bahwa dirinya tidak apa-apa. Ibrani 12 mengajarkan kepada kita ketekunan. 
Daripada menyalahkan orang lain maka lebih bijak kita berdiam untuk mencari 
solusi. Jangan mudah menyerah sebab dalam pergumulan kita melawan dosa 
atau kegagalan kita belum sampai mencucurkan darah.

Pertanyaan Induktif: 
Ibrani 12:4, “Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai 
mencucurkan darah.” Apa arti “mencucurkan darah?” Bahasa metaphora atau 
bahasa nyata menderita sampai berdarah-darah?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita memiliki reaksi yang sehat ketika berhadapan dengan berbagai 
masalah?

Penutup:
Berdoalah agar kita memiliki ketekunan yang luar biasa dalam menghadapi 
persoalan kehidupan ini.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Dalam pergumulan kamu melawan dosa 
kamu belum sampai mencucurkan darah.” 

(Ibrani 12:4)
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DAY Kamis, 17 Oktober 2019290
Bacaan Alkitab Setahun : Mat 14, Mar 6, Luk 9

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Keluaran 3:7; Ezra 9:1-15

Hal kedua yang dapat kita pelajari adalah
2. Tuhan mendengar dan mengerti. 

Kondisi bangsa Israel di jaman Ezra adalah semua lapisan umat mulai dari para 
imam, orang-orang Lewi dan masyarakat awam seolah-olah kompak bersama-
sama melanggar perjanjian dengan Tuhan. Mereka melupakan status dan 
identitas mereka sebagai umat perjanjian Allah. Mereka melakukan pernikahan 
campur dengan bangsa-bangsa Kanaan dll (ayat 1) dan dengan cara demikian 
mereka mengadopsi semua perilaku bangsa kafir dan ibadah bangsa kafir. Ayat 
9 sangat menyejukkan, walaupun mereka membelakangi Tuhan dan melakukan 
pengkhianatan iman tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap 
memberi kelegaan. Tetapi kesetiaan Tuhan tidak boleh manjadi landasan untuk 
terus berdosa. Mereka bertobat dan kembali membangun rumah Tuhan. Ezra 
sebagai pemimpin memulai menjadi contoh dari pembaruan itu. 

Pertanyaan Induktif:
Apa yang membuat mereka disayang oleh raja-raja Persia? (ayat 9). Pertobatan 
mereka? Etos kerja (walau sebagai budak)? Atau kasih Tuhan?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita selalu mempermainkan kasih anugerah Tuhan?

Penutup:
Berdoalah agar kita memiliki hati dan kasih kepada Tuhan sehingga kita tidak 
mempermainkan Tuhan dengan terus melanggar perintah Tuhan.

Ayat Emas Hari ini:

“Karena sungguhpun kami menjadi budak, tetapi didalam perbudakan itu 
kami tidak ditinggalkan oleh Allah kami. Ia membuat kamu disayangi oleh raja-raja 

negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah 
kami dan menegakkan kembali reruntuhannya dan diberi tembok pelindung 

di Yehuda dan di Yerusalem.” 
(Ezra 9:9)
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DAYJumat, 18 Oktober 2019 291
Bacaan Alkitab Setahun : Yohanes 6

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Mazmur 73:21-28

Hal ketiga yang kita pelajari dari kesepian dan kehampaan hidup adalah
3.  Sumber kelepasan dan kelegaan hanya ada pada Tuhan. 

Blaise Pascal mengatakan: “There is a God-shaped vacuum in the heart of every man 
which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known 
through Jesus.” 

Dalam buku Finding God in My Loneliness, Lydia Brownback melihat berbagai 
aspek kesepian dan mengingatkan kita akan God created human beings with a 
capacity for loneliness so that we would yearn for and find our all in him. In other 
words, loneliness is an indicator that something is missing, and that something is found 
only in Jesus Christ.” 

Mazmur Asaf ini diberi judul pergumulan dan pengharapan. Di dalam pergumulan 
ada pengharapan, di dalam pengharapan ada pergumulan. Melihat dunia ini kita 
bisa bergumul dan kehilangan pengharapan. Sia-sia saja kita mempertahankan iman 
(ayat 13). Di dalam sukacita dan kepuasan dunia ada sesuatu yang kosong dan hilang. 
Di dalam sukacita dan kepuasan rohani dalam Kristus ada kenikmatan dunia yang 
lenyap, tetapi “kehilangan” itulah yang patut kita syukuri.
 
Pertanyaan Induktif: 
Ayat 27, “Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa…” Apa 
maksud binasa di ayat ini?

Pertanyaan Reflektif:
Yang mana yang sedang kita kejar: Kenikmatan duniawi tetapi kehilangan 
pengharapan sorgawi atau kenikmatan sorgawi dalam Kristus walau kehilangan 
kenikmatan duniawi?

Penutup:
Berdoalah agar kita dapat menjalankan fungsi kita sebagai pelindung.

Ayat Emas Hari Ini:
“Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadaMu akan binasa; 

Kau binasakan semua orang, yang berzinah dengan meninggalkan Engkau.” 
(Mazmur 73:27)
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DAY Sabtu , 19 Oktober 2019292
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 15, Markus 7

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 2 Korintus 1:3-11

Pernahkah kita merasa kesepiaan, hampa dan jenuh (emptiness)? Ini merupakan 
hal yang wajar dialami semua orang. Hal yang membedakan antara satu orang 

dan yang lain adalah kadar tinggi rendahnya kehampaan yang dirasakan dan cara 
mengatasi kesepian dan kejenuhan itu.

Banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang merasakan kehampaan dalam 
hidupnya. Faktor dari luar diri, misalnya karena kehilangan seseorang yang disayangi, 
adanya perubahan hidup secara drastis, atau terabaikan pada masa kecil. Namun, 
kehampaan bisa disebabkan faktor internal, misalnya karena mengabaikan diri 
sendiri. Kesibukan pada pekerjaan, misalnya, membuat kita tidak lagi mendengarkan 
keinginan diri sendiri. Akibatnya, kebutuhan emosional diri menjadi terabaikan 
dan menyebabkan hilangnya ‘semangat hidup’. Terbiasa mengabaikan emosi-emosi 
diri, dapat membuat kita akhirnya ‘tidak merasakan’ bahagia atau sedih, sehingga 
berujung pada perasaan kosong dalam diri.

Seperti kata Blaise Pascal dan Lydia Brownback bahwa kita bisa menemukan Allah 
di kesepian dan kejenuhan kita. Ini menandakan bahwa cara terbaik, walaupun 
cara terbaik ini sering kali menjadi cara terakhir, untuk mengatasi kesepian, 
kekosongan atau kejenuhan hidup adalah kembali kepada Tuhan. Berdiam diri untuk 
menemukan Tuhan. Sekian lama dalam kesibukan dan mengejar kesenangan, kita 
telah mengabaikan relasi dan aktivitas rohani kita. Rasul Paulus memberi resep jitu: 
“Jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri…” (Ayat 9)

Pertanyaan Induktif: 
Dalam segala penderitaan dan kesepian janganlah kita menaruh kepercayaan kepada 
diri sendiri. Apa artinya ini?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita selalu mencari jalan keluar atas semua masalah hidup kita dengan cara 
kita sendiri jauh dari nilai-nilai Kristiani?

Penutup:
Berdoa agar kita selalu mencari solusi atas hidup ini dari prinsip-prinsip Tuhan Yesus.

Ayat Emas Hari ini:
“Bahkan kami merasa, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu 

terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, 
tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati.” 

(2 Korintus 1:9)
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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. 

2 Korintus 1:5

 “Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-
limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh 
Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah.” 

Minggu, 20 Oktober 2019 293
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 16, Markus 8



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEEMPAT PULUH TIGA 

OKTOBER 2019

Tema Khotbah    :  

“SAUDARAKU YANG PALING HINA”             

Tanggal Khotbah :  Minggu, 21 Oktober 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Lan Yong Xing (GKI Duta Mas, Batam)
Bacalah terlebih dahulu :  Matius 25:31-46

Kebanyakan dari kita tumbuh dengan didikan yang mengajar bahwa untuk 
bisa menang, kita harus bisa mengalahkan orang lain. Namun dalam 

bacaan Alkitab kita minggu ini kita melihat bahwa ajaran Yesus sangatlah 
berbeda. Dalam khotbah di bukit, justru orang yang melayanilah yang mendapat 
kemuliaan. Pada saat memisahkan “kambing” dan “domba”, kedua kelompok 
itu pasti tidak menyangka bahwa mereka akan dipisahkan seperti itu. Yang 
“kambing” akan merasa heran karena mereka merasa Tuhan tidak perlu 
dilayani, sedangkan yang “domba” juga heran karena mereka merasa mereka 
tidak pernah melayani Tuhan. Yang “kambing” merasa demikian karena hati 
mereka tidak pernah terarah kepada orang-orang yang kesusahan. Yang “domba” 
merasa demikian karena di saat mereka melayani orang yang kesusahan, 
mereka melakukan itu sebagai hal yang natural dan alami. Kelompok “domba” 
ini berkenan kepada Tuhan karena mereka melakukan kehendak Tuhan secara 
alami. Orang-orang yang mereka tolong sangatlah berharga di mata Tuhan. 
Selain sesama murid Kristus, orang-orang itu juga adalah orang-orang yang 
ditolak dan dibenci.

Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus dalam 
segala aspek hidup kita. Tidak hanya kita dipanggil untuk memiliki hati yang 
seperti Kristus, tapi juga pikiran yang seperti Kristus. Kita harus tahu apa yang 
sebenarnya berharga di mata Tuhan, meskipun itu mungkin adalah hal yang 
hina bagi dunia. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjalankan program untuk 
menolong orang lain, tapi untuk memiliki hati yang terpanggil untuk melayani. 
Menjalankan program tidaklah salah, tapi kadang kita bisa lupa bahwa di saat 
menjalankan program, hati kita mungkin tidak ada di situ. Di saat hati kita bisa 
menjiwai hati Kristus, pelayanan kita bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan 
kepada siapa saja. 
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Perjalanan hidup Pdt. Lan Yong Xing tidaklah akan seperti sekarang apabila 
tidak ada orang-orang yang membantu dan memberi berkat padanya dalam hal 
pendidikan dan kesehatan. Ada berbagai situasi di mana Pendeta yang sekarang 
melayani di GKI Duta Mas, Batam ini tidak dapat melewatinya apabila tidak 
mendapat bantuan dari orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal dan tidak 
diduga akan memberi pertolongan. Kitapun dipanggil untuk menjadi penolong 
dan pelayan yang seperti itu. Bukan hanya menolong orang yang miskin materi, 
tapi bisa juga untuk menolong orang yang berkecukupan materi tapi tidak 
punya teman dan dibenci banyak orang. Bisakah kita memiliki hati yang seperti 
Kristus untuk orang-orang yang seperti ini?  ST P



38   •  Saat Teduh Pribadi  •

DAYSenin, 21 Oktober 2019                                                 294
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 17, Markus 9

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP
	Bacalah dengan seksama: Matius 25:31-33

Pelajaran pertama dari perumpamaan ini adalah tentang posisi orang benar 
dan orang jahat ketika penghakiman di akhir jaman terjadi.

“Semua bangsa” merujuk kepada semua orang di bumi dari segala zaman. Ia akan 
memisahkan orang benar, satu demi satu dari orang jahat. Jelas bahwa Sang Raja 
itu memisahkan orang-orang menjadi 2 jenis kumpulan: “sama seperti gembala 
memisahkan domba dari kambing”

Sang Raja itu memisahkan dua jenis binatang: “domba” dan “kambing.” 
“Domba” adalah lambang bagi “orang benar” sedangkan “kambing” sebagai 
orang jahat. Pemahaman yang singkat untuk ayat ini adalah: Orang yang baik 
(atau umat-Nya) akan Ia tempatkan di sebelah kanan-Nya, dan orang yang 
jahat (bukan umat-Nya) akan Ia tempatkan di sebelah kiriNya. Dalam budaya 
Timur Tengah ungkapan “sebelah kanan” menggambarkan sesuatu posisi 
yang terhormat sekaligus orang kepercayaan. Perbedaan tempat “kanan” dan 
“kiri” menggambarkan perbedaan tajam, sebelah kanan adalah orang-orang 
yang dikenanNya, sedangkan orang-orang yang di sebelah kiri adalah mereka 
yang tidak tidak dikenanNya. Pemisahan adalah proses pertama sebelum 
penghakiman dilakukan.

Pertanyaan Induktif: 
Matius 25:34 “Dan Raja itu akan berkata … “Siapakah yang dimaksud dengan 
“Raja” di sini? Apakah Sang Anak Manusia? (ayat 31) Mengapa Matius lebih 
memakai istilah Anak Manusia? 

Pertanyaan Reflektif:
Beranikah kita mengatakan bahwa kita termasuk kelompok domba?

Penutup:
Berdoa agar sifat dan perilaku kita sebagai domba Allah bukan kambing iblis.

Ayat Emas Hari Ini:
“Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat 

bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam 
di atas takhta kemuliaan-Nya. 

(Matius 25:31)
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DAY Selasa, 22 Oktober 2019295
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 18

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Matius 25:34-45

Setelah pemisahan maka dimulailah penghakiman itu. Penghakiman dimulai dari domba 
terlebih dahulu. Artinya penghakiman dimulai dari umat Allah terlebih dahulu. 

1 Petrus 4:17, “Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada 
rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu 
dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya 
pada Injil Allah?”

Para “domba” heran karena mereka merasa mereka tidak pernah melihat Tuhan. Yang 
“domba” lakukan hanya mengasihi dan melayani orang yang kesusahan, mereka yang 
hina dan termarjinalkan. “Domba” melakukan itu sebagai hal yang natural dan alami. 

Apa yang mereka lakukan tanpa pamrih, tanpa berharap akan mendapatkan balas jasa, 
atau pahala. Mereka melakukan dengan jujur dan tulus. Penghakiman terakhir membuat 
para “domba” kaget bahwa apa yang dilakukan di bumi ternyata itu untuk Tuhan. 

Bagaimana dengan orang Kristen masa kini? Tidakkah kita seringkali melakukan banyak 
hal yang namanya pelayanan tetapi semua itu tidak tulus. Pelayanan kita selalu ada 
pamrihnya. Jika pamrih itu tidak ada maka kita tidak lagi melayani Tuhan.

Pertanyaan Induktif: 
Mengapa orang-orang benar dilambangkan dengan “domba?” Apa sifat khas domba 
sehingga dipakai untuk melambangkan orang benar?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kehidupan kita saat ini seperti domba atau seperti kambing? Apakah kita 
selalu tergerak untuk berbelas kasih kepada mereka yang hina? Apakah belas kasih 
kita tulus atau mengharapkan pamrih.

Penutup:
Berdoa agar kita selalu memiliki jiwa belas kasih untuk mereka yang paling hina yang 
banyak di sekitar kita.

Ayat Emas Hari Ini:
 “Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah 

sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, 
bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah?” 

(1 Petrus 4:17)
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DAYRabu, 23 Oktober 2019 296
Bacaan Alkitab Setahun : Yohanes 7-8

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yohanes 10:1-21

Mari kita dalami perumpamaan tentang domba dan kambing ini.
1. Domba dan kambing digembalakan oleh gembala yang sama, makan dari rumput 

yang sama. Namun, pada waktu masuk kandang atau dijual di pasar, mereka akan 
dipisahkan. Ini gambaran bahwa sama seperti semua manusia digembalakan 
oleh Gembala yang sama yaitu Yesus Kristus, hanya tidak semua manusia 
masuk dalam kawanan domba dan hanya domba-domba yang mendengarkan 
Sang Gembala akan masuk dalam Kerajaan Sorga. Domba adalah binatang yang 
cenderung untuk berkelompok dalam satu kawanan, sedangkan kambing lebih 
cenderung sendiri-sendiri. Oleh karena itu, domba-domba yang tetap berada 
dalam satu kawanan akan masuk dalam Kerajaan Sorga.

2. Domba banyak dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan sifatnya 
yang lemah lembut, sehingga menggambarkan Kristus yang “lemah lembut 
dan rendah hati” (Matius 11:29). Domba-domba juga dipakai untuk kurban, 
merupakan imitasi Kristus, yang dituntun sebagai domba ke tempat 
pembantaian (Yesaya 53:7). Kristus juga disebut sebagai Anak Domba Allah 
(Yohanes 1:29). 

Pertanyaan Induktif: 
Ayat 14 terdapat kalimat saling mengenal. Tuhan mengenal domba-dombanya 
dan domba-dombanya mengenal Tuhan. Apa arti “mengenal” di ayat ini? Apa 
bedanya “tahu” dan “kenal”?

Pertanyaan Reflektif: 
Bisakah terjadi domba-domba tidak mengenal Gembalanya? Bisakah terjadi 
kita tidak mengenal Tuhan kita padahal setiap saat kita merasa sudah melayani 
Tuhan?

Penutup:
Berdoalah agar kita selalu berusaha mengenal Tuhan dengan lebih baik dan lebih 
dalam.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, 

kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.” 
(1 Petrus 5:4)
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DAY Kamis, 24 Oktober 2019297
Bacaan Alkitab Setahun : Yohanes 9-10

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

Para ahli setuju bahwa ungkapan “yang paling hina” menunjuk kepada mereka 
yang miskin, terpinggirkan oleh karena sistem politik atau sistem sosial, atau 

mereka yang tidak kita butuhkan, yang kita abaikan oleh karena berbeda baik 
suku, derajat, ataupun status. Kita selalu memberi perhatian kepada mereka 
yang tentu saja berguna bagi kita atau berjasa bagi kita. Tidak pernah kita mau 
membantu mereka tanpa pamrih.

Mereka yang paling hina adalah mereka yang sedang memerlukan bantuan kita 
tetapi karena satu dan lain hal kita tidak bersedia menolongnya. 
Yakobus 4:17 berkata “Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, 
tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.”

Seringkali kita mau melakukan sesuatu dengan prinsip investasi. Apa yang kita 
perbuat kita berharap satu saat nanti kita bisa tuai dengan lebih besar lagi dari 
apa yang kita lakukan. Kita selalu berharap orang balas budi kepada kita.
Matius 6:1-4 mengajarkan kepada kita apa yang diperbuat oleh tangan kanan 
jangan diketahui oleh tangan kiri. Maksudnya adalah apa yang kita perbuat, 
lakukan dengan jujur dan tulus, jangan mengharapkan balasan apapun. Tuhan 
memberkati orang yang tidak tahu berterima kasih (Lukas 6:35). Orang-
orang yang tidak tahu berterima kasih adalah mereka yang menguji ketulusan 
perbuatan baik kita.

Pertanyaan Induktif:
Apa maksudnya: “Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi.”

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita selalu mencari kemuliaan diri ketika berbuat kebaikan?

Penutup:
Berdoalah agar kita terus melatih diri untuk berbuat baik tanpa pamrih.

Ayat Emas Hari ini:
 “Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, 

tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.” 
(Yakobus 4:17)
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DAYJumat, 25 Oktober 2019 298
Bacaan Alkitab Setahun : Lukas 10

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

Mungkin saudara sudah pernah mendengar cerita tentang 10 orang dengan 
10 sendok yang sangat panjang. Alkisah dalam cerita ini seseorang bertemu 

dengan seorang kakek yang diajak melihat dua tempat di suatu negeri. Pada tempat 
pertama ia menemukan sekelompok orang di meja makan dengan makanan yang 
sangat berlimpah tetapi badan mereka kurus kering seperti tidak terurus. Tragis 
sekali karena di hadapan mereka justru tersedia makanan dan minuman yang enak-
enak dan dalam jumlah yang sangat banyak. Di tempat berikutnya ia menemukan 
sekelompok orang juga yang duduk di meja makan. Makanan di meja yang ada hanya 
satu jenis, makanan sejenis bubur dengan jumlah yang terbatas. Anehnya justru di 
tempat ini badan orang-orang yang duduk di meja makan itu segar dan kelihatan 
terurus. Selain itu ada keceriaan memancar di wajah mereka.

Setelah pemuda ini bertanya maksudnya, maka sang kakek menjelaskan. Ada 
kesamaan dan perbedaan di antara kedua kelompok orang yang ditemui ini. 
Kesamaannya adalah bahwa mereka hanya dapat makan dengan menggunakan 
sendok yang sangat panjang. Jika di kelompok pertama ditemui, mereka berusaha 
sedemikian rupa memasukkan makanan ke mulut mereka sendiri. Sehingga akhirnya 
mereka kesulitan dan tidak dapat memakan apapun. Sementara pada kelompok 
kedua, dengan menggunakan sendok yang panjang mereka saling memasukkan 
makanan bukan ke mulut mereka sendiri tetapi ke mulut teman yang ada di antara 
mereka. Akibatnya mereka semua dapat makan dengan kenyang.  
(https://jkisnet.wordpress.com/2015/04/29/saling-membantu/)

Pertanyaan Induktif: 
Saling membantu memerlukan kerendahan hati, dimana ada masa ketika kita 
merasa enggan untuk menolong atau menolak untuk ditolong. Kapan sebaiknya kita 
menolong dan ditolong?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita selalu belajar untuk menolong orang lain mempraktikkan iman kita?

Penutup:
Berdoalah agar kita selalu dapat menjadi saluran berkat.

Ayat Emas Hari Ini:
 “Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 

Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.” 
(Efesus 4:2)
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DAY Sabtu , 26 Oktober 2019299 
Bacaan Alkitab Setahun : Lukas 12-13

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

Menurut Anda, apakah agama menghasilkan kasih dan perdamaian atau 
kebencian dan kekerasan? Dewasa ini banyak orang berpendapat bahwa 

jawabannya adalah yang terakhir, khususnya apabila agama bercampur dengan 
politik, kepentingan golongan, kepentingan ekonomi, dll. Tetapi Yesus mengajarkan 
kasihilah musuh-musuh kita.

Bagaimana kita mengasihi musuh-musuh kita atau mereka yang tidak kita sukai, 
yang kita benci dll?
1. Berdoalah untuk mereka. Hanya berdoa untuk mereka. Berdoa bukan mengutuk, 

bukan pula untuk mereka tetapi berdoa untuk kita, agar kita bisa berdoa 
memberkati mereka. (ayat 44)

2. Berilah salam (ayat 47). Mungkin ketika hanya mendoakan mereka kita masih 
enggan untuk bertemu dengan mereka. Setelah mendoakan, majulah selangkah 
lagi yaitu bertemu dan memberi salam. Hanya salam, bukan berbicara.

3. Mengasihi (ayat 46). Langkah ketiga adalah mengasihi. Mengasihi di sini adalah 
mulai tidak ada lagi kebencian dalam hati kita.

Berapa lama kita berdoa sampai bisa memberi salam? Tidak ada yang tahu. Tetapi, 
berdoa adalah latihan terbaik untuk mengasihi musuh-musuh kita. Jangan berdoa 
mengutuk atau penuh kebencian. Berdoa agar Tuhan memberkati mereka.

Pertanyaan Induktif: 
Apa arti sempurna pada ayat 48? Mengasihi musuh kita adalah tahapan dimana kita 
bisa menjadi lebih sempurna sebagai murid Kristus.

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita masih memiliki musuh saat ini. Sudahkah kita berdoa untuknya?

Penutup:
Berdoa menyebutkan mereka yang menjadi musuh kita. Berkatilah mereka.

Ayat Emas Hari ini:
“Karena itu haruslah kamu sempurna, 

sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna.” 
(Matius 5:48)
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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 5:37

 “Jika ya, hendaklah kamu katakana: ya, jika tidak, 
hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih dari 

pada itu berasal dari si jahat.” 

Minggu, 27 Oktober 2019 300
Bacaan Alkitab Setahun : Lukas 14-15



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEEMPAT PULUH EMPAT 

OKTOBER 2019

Tema Khotbah    :  

“MENCINTAI WALAU HARUS TERLUKA”

Tanggal Khotbah :  Minggu, 28 Oktober 2018
Pengkhotbah :  GI Denny Boy Saragih.
Bacalah terlebih dahulu :  Yohanes 3:13-16

Bunda Teresa mengatakan: “Kasihilah sampai engkau terluka, maka perlahan 
luka itu sirna dan yang tertinggal adalah kasih yang semakin dalam.” 

Ada 3 pesan yang dapat diambil dari perikop Yohanes 3:13-16:

1. Ingatlah kembali akan kasih Allah. Sesungguhnya Ia terluka karena kasih-
Nya padamu (ayat 16: ... sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang 
tunggal...). 

Apakah Allah bisa menderita? Bila ya, apakah artinya Allah bisa dipengaruhi 
dan dimanipulasi. Iman Kristen menyatakan tidak, walau Allah bisa 
menderita Ia tidak dipengaruhi. Allah mampu memilih untuk menderita. 
Marthin Luther berteologi “God crucified”, di mana Allah yang tersalib, 
memilih untuk menderita demi keselamatan manusia. Bapa, Anak dan Roh 
menderita dalam pengorbanan Kristus:
•	 Anak berseru: Eli, Eli lama sabakhtani - seperti anak yang tidak berbapa.
•	 Bapa mendengar dan memandang Anak, dan harus berdiam diri dalam 

jeritan itu.
•	 Roh Kudus dalam penderitaan itu mengomunikasikan kepada Bapa 

bahwa Anak senantiasa mengasihi dan mentaati Bapa dan kepada Anak 
bahwa Bapa senantiasa mengasihi dan merindukan Anak.

2. Sadarilah bahwa Allah memberi perintah untuk mengasihi sesama seperti 
mengasihi diri sendiri. 

Sebagian besar orang mengasihi sesamanya, walaupun ada sebagian orang 
yang membenci sesamanya atau “memelihara” musuh karena alasan politik 
atau agama. Yang membedakan adalah kadar kasih kita. Umumnya, kadar 
kasih manusia pada sesama jauh lebih kecil daripada kepada diri sendiri. 
Mengasihi sesama adalah aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan 
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rohani yang sejati dimana kita belajar mengikis ego, menyangkal diri, dan 
berusaha menjadi lebih baik lagi.

3. Belajar dan setialah mengasihi meski engkau terluka ketika melakukannya.
Dimulai dari keluarga, mengasihi sampai terluka bisa kita pelajari dari 
orangtua dan sebagai orangtua. Di dalam luka itu ada pemeliharaan Tuhan 
sehingga kita terus mengasihi anak-anak kita walau terluka. 

Mengasihi sampai terluka perlu dipelajari secara bertahap. Tuhan memberikan  
rasa cinta dan keindahan perasaan untuk menyejukkan luka dalam mencintai, 
ketika berpacaran, berlanjut sebagai pasangan suami istri, dan sebagai orangtua 
kepada anak. Karena itu bila kita mengasihi kita perlu belajar:
•	 Mendoakannya dan mengharapkan perubahan meskipun seolah tidak ada 

perubahan
•	 Setia ketika “rasa cinta” itu datang dan pergi dalam keseharian kita.
•	 Memperluas rasa cinta itu pada lingkaran yang lebih besar hari lepas hari.  ST P
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DAYSenin, 28 Oktober 2019 301
Bacaan Alkitab Setahun : Lukas 16-17

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yohanes 15:9-17

Bunda Teresa mengatakan: “Kasihilah sampai engkau terluka, maka perlahan luka 
itu sirna dan yang tertinggal adalah kasih yang semakin dalam.” 

Sekilas tentang bunda Teresa: Dilahirkan pada 26 Agustus 1910 di Skopje (sekarang 
ibu kota Makedonia) dengan nama Anjeze Gonxhe Bojaxhiu. Berasal dari keluarga 
Albania-Kosovo. Ayahnya Nikola Bojaxhiu, dikenal sebagai pengusaha maupun 
politisi pendukung kemerdekaan Albania.

Sewaktu kecil dia mendapat kisah tentang seorang misionaris yang mengabdikan 
diri di Bengal, India. Kisah demi kisah yang diceritakan membuat Anjeze, pada 
usia 12 tahun, mulai memikirkan untuk berkomitmen pada kehidupan religius. 
Keinginannya makin kuat setelah ia berdoa pada 15 Agustus 1928 di Biara Black 
Madonna of Vitina-Letnice, yang sering dikunjungi para peziarah.

Di umur 18 tahun, dia meninggalkan rumah dan bergabung bersama Persaudaraan 
Loreto di Rathfarnham, Irlandia, untuk belajar bahasa Inggris demi menjadi 
misionaris. Pada tahun 1929, dia sampai di India, dan memulai novisiat (pendidikan) 
di Darjeeling, untuk belajar bahasa Bengali. Anjeze mengucapkan kaul religius 
pada 24 Mei 1931, dan memilih nama Santa Therese de Lisieux, pelindung bagi 
para misionaris. 14 Mei 1937, dia mengucapkan kaul keikhlasan dan mengabdikan 
seluruh sisa hidupnya untuk menolong kaum miskin dan terpinggirkan di Kolkata 
dan meninggal dunia pada 05 September 1997.

Selama sepekan sebelum dimakamkan. Dia mendapatkan penghormatan negara 
sebagai bentuk terima kasih atas jasanya terhadap warga miskin. BundaTeresa 
dikanonisasi menjadi orang suci pada tahun 2016.

Pertanyaan Induktif: 
Yohanes 15:13 tertulis “memberikan nyawanya…” Apakah arti memberikan nyawa di 
ayat ini? Apakah nyawa di ayat ini berarti “mati”?

Pertanyaan Reflektif:
Mengapa seringkali pengorbanan kita tidak bersifat total, masih sering didasarkan 
perhitungan untung-rugi?

Penutup:
Berdoalah agar kita dapat mempersembahkan nyawa kita bagi pelayanan sesama.

Ayat Emas Hari Ini:
“Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang 

memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.”
(Yohanes 15:13)
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DAY Selasa, 29 Oktober 2019302
Bacaan Alkitab Setahun : Yohanes 11

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yohanes 3:1-21

Ada tiga pesan yang dapat diambil dari perikop Yohanes 3:13-16:
1. Ingatlah kembali akan kasih Allah. Sesungguhnya Ia terluka karena kasih-Nya 

padamu (ayat 16: “... sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal...”). 
Apakah Allah bisa menderita? Bila ya, apakah artinya Allah bisa dipengaruhi 
dan dimanipulasi. Iman Kristen menyatakan tidak, walau Allah bisa menderita 
Ia tidak dipengaruhi. Allah mampu memilih untuk menderita. Marthin Luther 
berteologi “God crucified”, di mana Allah yang tersalib, memilih untuk menderita 
demi keselamatan manusia. Bapa, Anak dan Roh menderita dalam pengorbanan 
Kristus:
•	 Anak berseru: Eli, Eli lama sabakhtani - seperti anak yang tidak berbapa.
•	 Bapa mendengar dan memandang Anak, dan harus berdiam diri dalam 

jeritan itu.
•	 Roh Kudus dalam penderitaan itu mengomunikasikan kepada Bapa bahwa 

Anak senantiasa mengasihi dan mentaati Bapa dan kepada Anak bahwa Bapa 
senantiasa mengasihi dan merindukan Anak.

Allah menderita karena pilihanNya sendiri untuk menebus dosa manusia. 
Penderitaan Allah berbeda dengan penderitaan manusia. Penderitaan Allah 
adalah kesadaran dan pilihan dan bukan akibat dari dosa. Penderitaan manusia 
adalah akibat dari dosa dan bukan pilihan. Semua manusia berusaha menghindari 
penderitaan.

Pertanyaan Induktif: 
Perhatikan ayat 19, “Manusia lebih menyukai kegelapan.” Apa arti metafora 
“kegelapan” ini? Mungkinkah kita menyukai kegelapan padahal kita berada di tempat 
yang terang?

Pertanyaan Reflektif: 
Apakah kita sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan yakin memperoleh hidup 
kekal? 

Penutup:
Berdoa agar kita lebih menyukai terang daripada gelap.

Ayat Emas Hari Ini:
“Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih 

menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.”
(Yohanes 3:19)
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DAYRabu, 30 Oktober 2019 303
Bacaan Alkitab Setahun : Lukas 18

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 1 Yohanes 3:11-18

Yohanes 3:13-16 dapat dibandingkan dengan 1 Yohanes 3:11-18. Maka pesan kedua: 
2. Sadarilah bahwa Allah memberi perintah untuk mengasihi sesama seperti 

mengasihi diri sendiri. 
Sebagian besar orang mengasihi sesamanya, walaupun ada sebagian orang yang 
membenci sesamanya atau “memelihara” musuh karena alasan politik atau agama. 
Yang membedakan adalah kadar kasih kita. Umumnya, kadar kasih manusia pada 
sesama jauh lebih kecil daripada kepada diri sendiri. Mengasihi sesama adalah 
aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan rohani yang sejati dimana kita 
belajar mengikis ego, menyangkal diri, dan untuk menjadi lebih baik lagi.

Pesan kedua ini diperdalam pada 1 Yohanes 3:11-18. Kasih agape menjadi 
standard dari kasih setiap orang Kristen. Kasih ini berbeda dengan philia, storge, 
dan eros. Ia dibedakan dengan jenis kasih yang lain oleh moralitasnya yang tinggi 
dan karakternya yang kuat (1 Korintus 13). Kasih agape adalah kasih Ilahi yang 
memampukan kita mengasihi mereka yang tak layak dikasihi. Kasih “walaupun” 
bukan kasih “karena”. “Saya mengasihi engkau dan tetap mengasihi engkau 
walaupun…” Tetapi, dunia mengajarkan kasih “karena”. Saya mengasihi engkau 
karena engkau cantik, ganteng, karena engkau mengasihi saya terlebih dahulu dst-
nya. Kita harus mengasihi sesama dengan kasih agape, baik sesama orang percaya 
(Yohanes 13:34) maupun musuh bebuyutan kita (Matius 5:44). Yesus memberi 
perumpamaan orang Samaria yang baik sebagai contoh kasih agape. Kasih yang tidak 
berdasarkan perasaan atau situasi dan kondisi, tetapi kasih berdasarkan standar dan 
komitmen tinggi. 

Pertanyaan Induktif: 
Jika kita hendak mengasihi seperti Allah mengasihi, maka kasih itu – agape – harus 
berasal dari sumbernya. Menurut 1 Yohanes 3:18, bagaimana kita mempraktekkan 
kasih agape dalam kehidupan nyata kita?

Pertanyaan Reflektif: 
Berapa banyak kasih yang sudah kita praktekkan kepada “musuh-musuh” kita? 

Penutup:
Berdoalah untuk orang-orang yang tidak kita sukai dan pikirkan satu perbuatan baik 
yang akan kita lakukan untuk mereka.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya 

untuk kita; jadi kitapun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita”
(1 Yohanes 3:16)
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DAY Kamis, 31 Oktober 2019304
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 19, Markus 10

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

Pesan ketiga dari khotbah Minggu, 28 Oktober 2018 adalah
3. Belajar dan setialah mengasihi meski engkau terluka ketika melakukannya.

Dimulai dari keluarga, yaitu mengasihi sampai terluka kita pelajari dari orangtua 
dan sebagai orangtua. Di dalam luka itu ada pemeliharaan Tuhan sehingga kita 
terus mengasihi anak-anak kita walau terluka.
 

Perumpamaan tentang anak yang hilang adalah gambaran paling nyata tentang ayah 
(orangtua) yang mengasihi anaknya sampai terluka. Walaupun anak bungsunya 
sudah berlaku sangat menyakitkan tetapi ayahnya tetap mengasihi anaknya apa 
adanya.  Inilah contoh nyata dari kasih orangtua yang tetap mengasihi anak-anaknya 
walau terluka oleh perilaku anak-anaknya. Dalam kehidupan ini tidak ada istilah 
bekas anak. Sekali anak kita maka tetap menjadi anak kita sampai kapanpun. 
Jika kita bisa mengasihi anak kita sampai terluka, maka mengapa kita tidak mencoba 
mempraktekkan kasih agape itu kepada sesama kita diluar keluarga kita? 

Pertanyaan Induktif:
Pada ayat 20 tertulis: “Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan 
mencium dia.” Air susu tidak dibalas dengan air tuba tetapi dibalas dengan air susu 
juga. Ada tiga tindakan ayahnya yaitu berlari, merangkul dan mencium. Apa arti 
berlari, merangkul dan mencium? Simbol apa yang mau disampaikan melalui tiga 
kata itu?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita akan berlari, merangkul dan mencium kepada mereka yang 
menyakiti kita?

Penutup:
Berdoalah agar kita dapat menjadi teladan hebat dalam mengasihi sampai terluka.

Ayat Emas Hari ini:
“Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup 

kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.”
(Lukas 15:32)
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DAYJumat, 01 November 2019
305

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Matius 18:21-35

Apakah artinya mengampuni sampai tujuh puluh kali tujuh kali? 
•	 Pertama, bahwa pengampunan adalah sesuatu yang tanpa batas. Adalah 

salah jika sering orang mengatakan bahwa kesabaran ada batasnya. Allah dari 
kekekalan sampai kekekalan telah mengampuni dan tetap mengasihi kita. 

•	 Kedua, mengampuni tujuh puluh kali tujuh kali adalah ujian bagi kualitas 
kasih kita. Inilah mengasihi walau terluka.

Jika kita mengasihi belum pernah sampai terluka maka kita belum pernah 
memiliki kasih yang sejati. Kita bisa terus dan tetap mengasihi karena orang 
yang kita kasihi begitu menyenangkan kita. Tetapi, apakah kita tetap mengasihi 
ketika ia tidak lagi menyenangkan kita? Umumnya kita akan membenci dan akan 
tinggalkan dia ketika ia mulai menyebabkan kepahitan dalam hidup kita. 

Mungkinkah kita temui di jaman sekarang ini orang yang mencintai sampai 
terluka? Bukankah kita akan mengatakan orang itu adalah orang yang 
paling bodoh di dunia ini. Bukankah sesama gereja saja bisa ribut dan pecah 
cuma karena tidak bisa mencintai sampai terluka atau tidak bisa lagi ada 
pengampunan.

Contoh yang terbaik dari mencintai sampai terluka adalah pengalaman diri kita 
sendiri. contoh untuk diri kita sendiri. Jika contoh dari orang lain maka kita 
hanya terkagum karena ada orang yang bisa mencintai sampai terluka tetapi kita 
memaafkan diri sendiri karena kita belum bisa mencintai sampai terluka.

Pertanyaan Induktif:
Mengapa tujuh puluh kali tujuh kali? Apa makna 70x7 kali ini? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah sampai saat ini masih ada orang yang belum kita ampuni?

Penutup: 
Berdoalah agar kita bisa menjadi contoh untuk diri kita sendiri.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Yesus berkata kepadanya: “Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, 

melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali.”
(Matius 18:22)

Bacaan Alkitab Setahun :Matius 20-21
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DAY Sabtu , 02 November 2019306
Bacaan Alkitab Setahun : Lukas 19

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yesaya 53:1-12 

Ada banyak orang telah menderita suatu luka emosional yang sangat dalam, 
yang menyebabkan rusaknya relasinya dengan Tuhan dan sesama. Dunia 

ini penuh dengan orang-orang yang menyimpan luka-luka yang tidak kelihatan, 
sebagaian besar berasal dari masa kecil mereka, tetapi juga banyak yang terluka 
karena tekanan dan persoalan kehidupan modern. Ironisnya, gerejapun seringkali 
menjadi tempat dimana orang banyak mengalami luka batin yang serius. 

Alkitab berbicara secara khusus mengenai perlunya kesembuhan luka-luka 
emosional. Ayat 1-5 menyatakan bahwa Juruselamat itu adalah orang yang telah 
menanggung semua beban penderitaan kita. Ayat 6-8 menyatakan bahwa kitalah 
yang tersesat yang menyebabkan juruselamat itu menderita. Ayat 9-12 adalah 
gambaran betapa Tuhan menikmati penderitaan itu sebagai bagian dari proses 
pentahiran umat manusia. 

Dari ayat 9-12 kita dapat pelajaran bernilai bahwa kesembuhan dari luka batin 
adalah pertama belajar menerima fakta bahwa kita sedang terluka. Jangan 
melarikan diri dari fakta kenyataan. Berpikir positif bukan berpikir manipulatif.  
Jadi akui kita sedang bermasalah karena terluka, kemudian jangan jauhkan diri 
dari persekutuan tetapi tetap berada dalam komunitas orang-orang percaya yang 
menjadi sahabat kita.

Pertanyaan Induktif:
Mengapa kita bisa mengalami kepahitan dan luka batin? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita telah sekian lama mengalami luka batin yang membuat relasi kita 
rusak dengan Tuhan dan sesama?

Penutup: 
Berdoa agar kita senantiasa rindu untuk berbakti atau melayani Tuhan di gereja 
bersama anak-anak kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Sesungguhnya, hamba-Ku akan berhasil,  

ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan.
(Yesaya 52:13)
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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. 

Yesaya 52:7 

Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit 
kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan 
berita damai dan memberitakan kabar baik, yang 

mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion: 
“Allahmu itu Raja!” 

Minggu , 03 November 2019 307
Bacaan Alkitab Setahun : Markus 11, Yohanes 12



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEEMPAT PULUH LIMA  

NOVEMBER 2019

Tema Khotbah    :  

“ARTI SAHABAT”  

Tanggal Khotbah :  Minggu, 04 November 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Djeffry Hidajat  
Bacalah terlebih dahulu :  Amsal 18:1-24

Manusia didesain Tuhan sebagai mahluk sosial. Aritoteles mengatakan: 
“Manusia akan aneh kalau merasa bahagia hanya sendirian. Tidak ada hal 

baik yang dinikmati sendirian.” Jadi pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk 
sosial yang harus hidup dengan orang lain.  Kebahagiaan semestinya diperoleh 
dengan komunitasnya. Sebagai manusia kita sangat membutuhkan orang-orang 
lain. Inilah desain Tuhan. Jadi Aristoteles hanya mengatakan observasinya dan 
memformulasi pemikirannya.

Amsal tidak ditulis oleh Salomo saja. 31 pasal dalam Amsal merupakan 
peribahasa yang diambil dari kearifan budaya saat itu dan disusun berdasarkan 
alfabet Ibrani dengan topik-topik tertentu secara umum tentang orang 
berhikmat dan orang fasik. 

Amsal 18 ditulis oleh Salomo sebuah dasar bagi persahabatan: ayat 1 melukiskan 
orang fasik dan ayat 24 memperlihatkan kecenderungan orang berhikmat. 
Ayat 22 terkait dengan ayat-ayat yang lain dalam topik hubungan sosial antar 
pasangan. 

Sifat yang tidak disukai oleh teman (orang fasik): 
•	 Berpusat pada diri (ay.9,10,11,24).
•	 Berkata tidak baik (ay.3-4a, 7, 13,17).
•	 Tidak suka kebenaran (ay.5,16).
•	 Suka bertengkar (ay.6,8,18,19).

Sifat-sifat tersebut bukanlah sifat /karakter Kristiani. Jika tidak mau 
diperlakukan demikian, maka janganlah melakukannya kepada orang lain. 
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Sifat yang disukai oleh teman (orang berhikmat):
•	 Mulut dikaitkan dengan hikmat (ay.4).
•	 Mencari nama Tuhan sebagai sumber selamat (ay.10).
•	 Rendah hati mendahului kehormatan (ay.12).
•	 Bersemangat dapat menanggung penderitaan (ay.14).
•	 Mencari pengetahuan (ay.15) 
•	 Sahabat karib bisa melebihi saudara (ay.24)

Dalam mencari sahabat, terdapat tahapan komunikasi sbb:
1.Basa-basi.  
2. Hal-hal di luar diri.  
3. Pendapat saya (sudah ada resiko). 
4. Perasaan saya (pacaran/teman dekat). 
5. Pribadi ke pribadi (menikah).

Manusia adalah makhluk sosial, jangan tinggalkan persekutuan. Bergabunglah 
dengan salah satu persekutuan dan bersahabat dengan seorang yang berhikmat. 
Jauhi orang-orang yang sulit atau bersedia berkorban dan mendoakan mereka. 
Kita harus bersyukur kalau punya pasangan yang berhikmat. Sahabat yang sejati 
adalah Yesus. ST P   
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DAYSenin, 04 November 2019                                                 308

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Amsal 18:1-5 

Manusia didesain Tuhan sebagai mahluk sosial. Aritoteles mengatakan: 
“Manusia akan aneh kalau merasa bahagia hanya sendirian. Tidak ada hal 

baik yang dinikmati sendirian.” Jadi pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk 
sosial yang harus hidup dengan orang lain.  Kebahagiaan semestinya diperoleh 
dengan komunitasnya. Sebagai manusia kita sangat membutuhkan orang-orang 
lain. Inilah desain Tuhan. Jadi Aristoteles hanya mengatakan observasinya dan 
memformulasi pemikirannya.

Apakah bedanya antara antisosial dan asosial? Antisosial adalah orang yang 
tetap mau bergaul dengan orang lain tetapi dalam pergaulan itu orang antisosial 
memiliki gangguan kepribadian seperti pola perilaku yang eksploitatif, penuh 
tipu muslihat, mengabaikan hukum, melanggar hak orang lain, serta kasar 
(cenderung kriminal), tanpa motif yang jelas atau logis. Sedangkan asosial adalah 
orang yang menarik diri dari lingkungannya, menghindari kontak atau interaksi 
dengan orang lain dan menyendiri tanpa berlaku kasar. Orang-orang dengan 
kepribadian asosial berusaha merasa nyaman dengan dunianya sendiri tanpa 
merugikan orang lain. Seorang asosial cenderung tidak mempedulikan orang 
lain, kadang kasar jika kesendiriannya diganggu. Amsal 18:1 berbicara tentang 
orang yang asosial. Orang yang menarik diri, menyendiri dan super sensitif.

Pertanyaan Induktif:
Sebutkan ciri-ciri orang asosial menurut Amsal 18:1-5. Dan mengapa masih saja 
ada orang-orang yang antisosial atau asosial di dalam gereja? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita memiliki kepribadian antisosial atau asosial? Bagaimana langkah 
memperbaiki kedua sifat negatif tersebut?

Penutup: 
Mulailah berdoa untuk orang-orang yang sulit (orang-orang dengan kepribadian 
antisosial dan asosial) di sekitar kita. Berkati mereka.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Orang yang menyendiri mencari keinginannya,  

amarahnya meledak kepada setiap pertimbangan.”  
(Amsal 18:1)

Bacaan Alkitab Setahun : Matius 22, Markus 12
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DAY Selasa, 05 November 2019309

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Amsal 18:6-8 

Amsal tidak ditulis oleh Salomo saja. 31 pasal dalam Amsal merupakan 
peribahasa yang diambil dari kearifan budaya saat itu dan disusun 

berdasarkan alfabet Ibrani dengan topik-topik tertentu secara umum tentang 
orang berhikmat dan orang fasik. Amsal 18 ditulis oleh Salomo sebuah dasar 
bagi persahabatan: ayat 1 melukiskan orang fasik dan ayat 24 memperlihatkan 
kecenderungan orang berhikmat.  Ayat 22 terkait dengan ayat-ayat yang lain 
dalam topik hubungan sosial antar pasangan. 

Kitab Amsal adalah Firman Allah yang diberikan dalam bentuk sastra. Jika 
raja Daud memakai sarana puisi, maka Salomo memakai sarana sastra hikmat, 
yang metode mengajarnya sebagian besar dengan menggunakan pengontrasan. 
Misalnya ayat 12 tinggi hati dikontraskan dengan rendah hati. Beberapa penafsir 
menyimpulkan bahwa Amsal ditulis tidak mengikuti perencanaan (struktur), 
sebaliknya merupakan koleksi campuran (greenstone) dari berbagai kalimat-
kalimat hikmat dari kearifan budaya saat itu. 

Amsal bisa dikatakan sebagai bentuk nasehat-nasehat atau peribahasa yang terus 
diulang-ulang diajarkan supaya generasi mengingat dan tertanam kebijaksanaan.
ayat 6-7 fokus pada bibir atau perkataan dimana orang-orang asocial seringkali 
menggunakan kata-kata yang menimbulkan perdebatan (ayat 6), fitnah, selalu 
mau menang sendiri dan orang lain selalu salah. 

Pertanyaan Induktif:
“Perbantahan” pada ayat 6 (NIV menuliskan dengan kata “strife” artinya 
perselisihan) 
“Bibir orang bebal menimbulkan perselisihan” Apakah penyebab utama mengapa 
ada orang-orang tertentu yang model da nisi bicaranya selalu menimbulkan 
perselisihan?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah gaya dan isi bicara kita selalu menimbulkan perselisihan? Apakah kita 
tidak suka bergaul dan berteman? Mengapa? Apa yang harus kita perbaiki pada 
diri kita?

Penutup: 
Berdoalah khusus untuk mulut bibir kita agar tidak menjadikan diri kita orang bebal.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan.”

(Amsal 18:6)

Bacaan Alkitab Setahun : Matius 23, Lukas 20-21
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DAYRabu, 06 November 2019 310

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Amsal 18:9-24

Allah melalui kitab Amsal mengajar kita bahwa kebenaran memuliakan 
seseorang, tetapi dosa selalu mendatangkan celaan. Amsal adalah kumpulan 

amsal ilahi yang menunjukkan jalan kekudusan. Pada Amsal 18 ini dikontraskan 
perbedaan sifat antara orang fasik dan orang berhikmat:

Sifat yang tidak disukai oleh 
teman (orang fasik): 
•	 Berpusat pada diri (ay.9,10,11,24).
•	 Berkata tidak baik (ay.3-4a, 7, 13,17).
•	 Tidak suka kebenaran (ay.5,16).
•	 Suka bertengkar (ay.6,8,18,19).

Sifat yang disukai oleh teman 
(orang berhikmat):
•	 Mulut dikaitkan dengan hikmat 

(ay.4).
•	 Mencari nama Tuhan sebagai sumber 

selamat (ay.10).
•	 Rendah hati mendahului 

kehormatan (ay.12).
•	 Bersemangat dapat menanggung 

penderitaan (ay.14).
•	 Mencari pengetahuan (ay.15) 

sahabat karib bisa melebihi saudara 
(ay.24).

Ada baiknya pada STP pagi ini kita coba memeriksa diri kita apakah kita masih 
memiliki sifat-sifat orang fasik?

Pertanyaan Induktif
Mengapa orang fasik seringkali lebih sukses daripada orang berhikmat?

Pertanyaan Reflektif:
Sifat manakah yang lebih banyak saat ini dalam diri kita: fasik atau hikmat?

Penutup:
Berdoalah agar kita dipenuhi dengan sifat-sifat orang berhikmat.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, 

tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.” 
(Amsal 18:24)

Bacaan Alkitab Setahun : Markus 13
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DAY Kamis, 07 November 2019311

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yohanes 15:14-17

Kata “sahabat” berasal dari “sahiba” yang berarti menyertai. Dengan kata 
lain, sahabat adalah orang selalu menyertai kita di dalam kehidupan. Ikatan 

sebuah persahabatan bahkan bisa lebih erat dibandingkan dengan pasangan 
hidup atau keluarga sedarah, begitu kata Amsal 18:24. Sahabat adalah teman 
yang ikut bersukacita ketika kita bersukacita dan menangis ketika kita menangis 
(Roma 12:15).

Sahabat yang sejati tentunya tidak akan memiliki niat untuk mengkhianati, 
meninggalkan ataupun menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Sahabat sejati 
adalah orang yang selalu setia mendoakan kita dalam segala situasi, seorang 
penasehat sekaligus orang yang selalu memberi teguran dan peringatan kepada 
kita jika salah jalan. Sahabat menjadi harta tak ternilai dalam hidup kita, pemberi 
semangat dan yang memulihkan kita ketika kita sedang patah (Amsal 18:14).

“Sahabat yang baik adalah mereka yang mengisi kekuranganmu bukan mengisi 
kekosonganmu.” (Kahlil Gibran)

Yesus memberikan kriteria sahabatNya, yaitu:
1. Berbuat atau menjalankan semua perintah Yesus.
2. Mempelajari semua Firman Tuhan, karena Firman Tuhan adalah kehendak 

Tuhan yang sudah Tuhan beritahukan kepada kita.
3. Menghasilkan “buah” Maksudnya adalah hidup kita menghasilkan dampak 

positif, kebenaran dan kebaikan bagi orang lain.

Pertanyaan Induktif:
Apakah arti “supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaKu diberikan 
kepadamu.” Kalimat ini perintah, jaminan atau kemutlakkan apa saja yang kita 
minta akan dikabulkan oleh Tuhan.

Pertanyaan Reflektif:
Sudahkah kita memiliki ketiga kreteria sahabat menurut Yesus?

Penutup: 
Berdoalah agar kita menjadikan diri kita sahabat bagi banyak orang.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Kamu adalah sahabat-sahabatKu jikalau 

kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu.” 
(Yohanes 15:14)

Bacaan Alkitab Setahun : Matius 24
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DAYJumat, 08 November 2019 312

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Kejadian 21:22-34

Mikenzy Snell dan Matt Pliska adalah sepasang sahabat baik di salah satu SMA 
di Los Angeles. Mikenzy dan Matt membawa pesan kesetaraan dan anti 

diskriminasi saat Prom Night. Matt Pliska merupakan seorang down syndrome dan 
penderita leukimia. Sedangkan Mikenzy merupakan anak biasa yang cukup populer 
di sekolahnya. Mikenzy dan Matt berkawan hampir dua tahun. Persahabatan mereka 
menunjukan pesan untuk tidak merendahkan sesama manusia meski ia memiliki 
kekurangan.

Matt yang seorang down syndrome sudah terbiasa dengan ejekan idiot dan tidak berdaya 
dari temannya di sekolah. Namun, Mikenzy selalu membantu Matt dan menentang 
segala upaya diskriminasi terhadap Matt.

Pada sebuah malam perpisahan, keduanya datang bersama sebagai pasangan dansa di 
Prom tersebut. Keduanya mengenakan setelan pesta yang kemudian mencuri perhatian 
semua. “Sahabat tidak pernah menghitung kelebihan kromosom,” ujar Mikenzy yang 
juga ia tulis di poster besar. Mikenzy mengatakan, pada semua pengunjung Prom, 
bahwa sesama manusia adalah sama. Meski terlahir dengan berbeda dan kelebihan 
masing-masing mestinya tak saling menjatuhkan atau saling mengejek. Persahabatan 
mereka membuktikan bahwa tidak ada kata perbedaan dalam pertemanan. Selain itu, 
perbedaan tersebut mampu memberikan warna keberagaman dalam hidup.

Pertanyaan Induktif:
Persahabatan Abraham dengan Abimelekh begitu indah karena satu sama lain bertekad 
untuk tidak saling berlaku curang dan persahabatan terus terjalin sampai ke anak, cucu 
dan cicit. Mengapa Abraham perjanjian itu perlu dimeteraikan dengan penanaman 
pohon Tamariska? (ayat 33).
 
Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita punya sahabat di GPBB? Jika tidak ada, maukah kita menjadikan diri 
kita sahabat bagi seseorang di GPBB?  

Penutup:
Berdoalah agar kita memiliki sahabat dalam hidup kita.

Ayat Emas Hari ini: 
“Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya” 

Bacaan Alkitab Setahun : Matius 25
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DAY Sabtu, 09 November 2019313
Bacaan Alkitab Setahun : Matius 26, Markus 14

(Amsal 19:4)
	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Ayub 2:11-13

Kisah Nyata Persahabatan Difabel Paling Mengharukan di Suriah. Inilah judul yang 
mengharukan disertai photo seseorang sedang menggendong pria berbadan 

kerdil. Diceritakan bahwa di Damaskus, Suriah pada tahun 1889 ada seorang 
berbadan kerdil, seorang penganut Kristen bernama Sameer. Sedangkan yang 
menggendong adalah seorang penganut Islam yang buta bernama Mohammed. 
Sameer sangat bergantung pada Muhammed untuk keperluan sehari-harinya di 
jalan-jalan yang sangat sibuk di kota Damaskus. Mohammed juga sangat bergantung 
pada Sameer untuk membantu mengarahkan jalannya agar dia bisa melewati aneka 
rintangan di jalan setiap harinya.

Sebuah persahabatan sejati, salah satu dari mereka bisa berjalan namun tidak bisa 
melihat. Dan satunya lagi bisa melihat tapi punya keterbatasan untuk berjalan. 
Mereka berdua adalah yatim piatu dan tinggal bersama di ruangan yang sama. 
Mereka selalu bersama sampai akhir hayat mereka. Pada hari yang bersejarah dimana 
ketika itu Sameer tiba-tiba meninggal, Muhammed hanya berdiam diri di kamarnya. 
Ia sangat bersedih hati dan menangis sejadi-jadinya selama seminggu. Dia sangat 
merasa kehilangan, seperti kehilangan bagian tubuhnya yang sangat berharga. 
Setelah melalui masa-masa kesedihan yang amat berat, akhirnya ia meninggal 
seminggu setelah sahabatnya meninggal dunia.

Persahabatan mereka berdua hampir sama seperti peribahasa dari Swedia yang berbunyi: 
“Ketika orang buta membawa orang lumpuh, mereka akan terus berjalan”.

Pertanyaan Induktif:
Baca dengan teliti Ayub 2:11-13 walaupun pada selanjutnya ketiga sahabat ini 
menyalahkan Ayub tetapi hal ini tidak mengurangi persahabatan mereka. Mereka 
menangis, mengoyak jubah, menabur debu dan duduk diam tak bicara. Mengapa duduk 
diam lebih menjadi berkat kekuatan buat Ayub daripada ketika mereka berbicara?

Pertanyaan Reflektif:
Masihkah ditemukan persahabatan sejati di jaman modernis dan materialis saat ini?

Penutup:
Berdoalah satu persatu untuk keluarga kita dan jadikan kita sahabat buat keluarga kita. 

Ayat Emas Hari ini: 
“Lalu mereka duduk bersama sama dia di tanah selama tujuh hari tujuh malam. 

Seorangpun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat 
bahwa sangat berat penderitaannya.” 

(Ayub 2:13)
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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. 

Roma 8:37

“Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada  
orang-orang yang menang, oleh Dia  

yang telah mengasihi kita.” 

Minggu , 10 November 2019
314

Bacaan Alkitab Setahun : Lukas 22, Yohanes 13



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEEMPAT PULUH ENAM  

NOVEMBER 2019

Tema Khotbah    :  

“MENJADI SAHABAT”  

Tanggal Khotbah :  Minggu, 11 November 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Petrus Budi Setyawan  
Bacalah terlebih dahulu :  Roma 15:1-6; 12:15

Apakah bersahabat itu pilihan atau keharusan? Sekarang bisa saja 
untuk seseorang tinggal di kamar terus tetapi punya 2-3 juta followers 

dan sepanjang hari bertemu teman-teman lintas negara. Perhatikan pola 
persahabatan yang berbeda. Yang pasti manusia diciptakan bukan untuk 
sekedar menambah umur dan menjaga kehidupannya. Betapa hidup kita sangat 
bergantung dengan orang lain. Mencari, menemukan, dan menjadi sahabat 
bukan lagi pilihan tapi suatu keharusan.

Sahabat seperti apa yang kita cari? Apakah yang nyambung? Yang nyambung 
seringkali adalah sahabat yang menguntungkan kita. Kita tidak mau yang tidak 
menguntungkan atau yang membuat hidup kita jadi sulit dan tidak nyaman
Bagaimana dengan persahabatan diantara orang-orang Kristen? Persahabatan 
seperti apa yang Allah inginkan? Perbedaan utama apa yang seharusnya 
terlihat? Sahabat sesama Kristiani tidak menjamin tidak akan ada konflik. Apa 
tujuan persahabatan Kristiani? Ingat bahwa harmonis belum tentu benar dan 
menjamin adanya kebenaran. Karena kompromi kebenaran menjadi tidak ada 
karena tidak ada yang berani menyatakan kebenaran. Persahabatan Kristen 
bertujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita perlu sahabat yang saling 
mengingatkan ketika kita menyimpang dari kebenaran. 

Berbeda dengan persahabatan non-Kristen yang mungkin lebih seperti investasi. 
Persahabatan Kristen memikirkan kepentingan orang lain, siap berkurban. 
Allah dalam kedaulatan-Nya menciptakan kita berbeda. Ada yang lebih mudah 
mencari uang. Tidak selalu orang yang rajin menjadi kaya. Bisa saja orang yang 
miskin sesungguhnya lebih rajin dan setia dari pada orang kaya. Dari pada 
berdebat mengapa itu terjadi, Allah berkata engkau yang kuat, tanggunglah yang 
lemah.
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Tema hari ini bukan mencari sahabat tapi menjadi sahabat. Marilah kita saling 
menasihati (ayat 14). Fellowship artinya fellow in one ship. Kita berguncang 
bersama, menikmati keindahan bersama, karam bersama. Bisa jadi tidak 
nyaman tetapi OK sebab kita tahu semua itu karena kasih dan membawa kita ke 
arah yang benar. 

Mungkin kita sulit mengasihi semua orang. Setiap kita punya lingkaran luar, 
apapun agama dan sukunya. Tetapi ada lingkaran dalam (inner circle) yaitu 
persahabatan. Apakah kita punya inner circle? Misalnya jika ada suami isteri 
yang sama-sama Kristen tapi bergumul untuk bercerai. Apakah ada sahabat 
yang tidak judging dengan berkata “Masakan orang Kristen bercerai” melainkan 
mengajak untuk berdoa? Apakah ada sahabat yang mengerti kejatuhan kita dan 
inner circle yang membuat kita kokoh? Lupakan followers kita. Pikirkan 2-3 orang 
yang komit untuk seminggu sekali update pergumulan kita dan berbagi pokok 
doa yang tidak sekadar basa-basi. Siapa yang kita beri hak untuk menanyakan 
kepada kita. Temukan sahabat, jadilah sahabat. ST P  
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DAYSenin, 11 November 2019                                                 315

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Roma 15:1-6 

Model persahabatan kita adalah persahabatan Yesus Kristus dan umat-Nya. 
Bagaimana Yesus tidak mencari kesenangan-Nya sendiri, Ia hidup penuh 

pengorbanan demi menolong sesama. Persahabatan model Kristus akan memperkuat 
kerajaan Allah, tetapi persahabatan egois yang tidak menghormati keyakinan 
orang lain dan hanya menyenangkan diri sendiri, akan menghancurkan pekerjaan 
Allah (Roma 14:15,20). Kristus tidak hidup untuk diri-Nya sendiri, tetapi untuk 
kesejahteraan orang lain. 

Dengan model ukuran Kristus maka persahabatan bukanlah pilihan tetapi keharusan. 
Persahabatan di era digital sekarang adalah unik. Seseorang bisa saja hanya tinggal 
di kamar terus tetapi punya 2-3 juta followers dan sepanjang hari bertemu temen-
teman lintas negara. Perhatikan pola persahabatan yang berbeda. Yang pasti manusia 
diciptakan bukan untuk sekedar menambah umur dan menjaga kehidupannya. 
Betapa hidup kita sangat bergantung dengan orang lain. Mencari, menemukan, dan 
menjadi sahabat bukan lagi pilihan tapi suatu keharusan.

Roma 15 berbicara tentang prinsip persahabatan. Jika kita menerapkan ini maka kita 
akan menjadi sahabat bukan lagi mencari sahabat. 
1. Prinsip pertama adalah yang kuat menanggung yang lemah. 
2. Kedua, jangan mencari kesenangan sendiri saja. 
3. Ketiga, ketekunan dan kerukunan.

Pertanyaan Induktif:
Apa artinya yang kuat menanggung yang lemah? Apa yang dimaksud dengan “kuat” 
dan “lemah”? Kuat dan lemah dalam ekonomi atau dalam hal apa? Mengapa kita harus 
menanggung yang lemah, jika yang lemah itu karena dosa dan kebebalan mereka?    

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita memiliki kepedulian sosial yang tinggi kepada mereka yang miskin?
     
Penutup: 
Berdoa agar kita selalu memiliki kepeduliaan sosial bagi mereka yang terpinggirkan 
atau berkekurangan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Kita yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat  

dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri.”
(Roma 15:1)

Bacaan Alkitab Setahun : Yohanes 14-17



•  Saat Teduh Pribadi  •   69

DAY Selasa, 12 November 2019316

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Amsal 22:24 

Sahabat seperti apa yang kita cari? Apakah yang nyambung? Yang nyambung 
seringkali adalah sahabat yang menguntungkan kita. Kita tidak mau yang tidak 

menguntungkan atau yang membuat hidup kita jadi sulit dan tidak nyaman
Bagaimana dengan persahabatan diantara orang-orang Kristen? Persahabatan 
seperti apa yang Allah inginkan? Perbedaan utama apa yang seharusnya terlihat? 
Sahabat sesama Kristiani tidak menjamin tidak akan ada konflik. Apa tujuan 
persahabatan Kristiani? Ingat bahwa harmonis belum tentu benar dan menjamin 
adanya kebenaran. Karena kompromi kebenaran menjadi tidak ada karena tidak ada 
yang berani nyatakan kebenaran. Persahabatan Kristen bertujuan untuk menjadi 
serupa dengan Kristus. Kita perlu sahabat yang saling mengingatkan ketika kita 
menyimpang dari kebenaran. 

Sebelum menjadi sahabat bagi orang lain maka hal pertama yang harus diingat 
adalah jadilah sahabat bagi diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana mau menjadi 
sahabat bagi orang lain jika dengan diri sendiri saja masih bermasalah. Jika 
sahabat Anda memberi tahu kelemahan Anda dan meminta Anda berubah untuk 
memperkuat persahabatan, jangan langsung menjadi defensif atau merasa tidak 
enak. Sahabat Anda hanya ingin membantu Anda menjadi orang yang lebih baik, dan 
Anda harus merasa bersyukur memiliki sahabat seperti mereka. Selain itu, jika Anda 
memperbaiki diri sendiri, Anda akan dapat mencegah persahabatan Anda rusak di 
masa depan
     
Pertanyaan Induktif:
Amsal 22:24-25 mengajarkan agar kita menjadi sahabat bagi diri kita sendiri. 
Selesaikan berbagai masalah dalam diri kita baru kita layak menjadi sahabat bagi 
orang lain. Apa artinya gusar? Dan memasang jerat bagi dirimu sendiri?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita sudah selesai dan berdamai dengan diri kita sendiri?

Penutup: 
Berdoa agar hidup kita menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Jangan berteman dengan mereka yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang 

pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang 
jerat bagi dirimu sendiri.”

(Amsal 22:24-25)

Bacaan Alkitab Setahun : Matius 27, Markus 15
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	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Ratapan 1:1-6

Persahabatan itu bukan investasi yang diharapkan satu saat nanti bisa 
dituai, bukan pula untung-rugi. Persahabatan tidak boleh -karena memang 

tidak bisa- dinilai dengan materi. Persahabatan bicara tentang kejujuran dan 
kerelaan untuk menanggung mereka yang lemah. Sejatinya persahabatan adalah 
pertemanan dengan mereka yang berbeda dengan kita. Allah dalam kedaulatan-
Nya menciptakan kita berbeda. Perbedaan itulah yang menjadikan persahabatan 
indah dan kuat. 
Jadilah teman yang loyal. Dukunglah sahabat Anda saat ia memerlukan bantuan, 
namun hargai saat ia mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Percayalah 
pada sahabat Anda, dan biarkan sahabat Anda mengetahui titik lemah Anda. 
Persahabatan Anda akan teruji saat Anda dan sahabat berusaha mengatasi 
masalah, dalam susah maupun senang.

Dalam Ratapan 1 dilukiskan bahwa Yerusalem tidak bisa menjadi teman 
yang loyal, selalu berkhianat. Israel cuma mencari untung sendiri, tidak 
mempedulikan kondisi sahabatnya tetapi malah mengeksploitasi sahabatnya 
yaitu Tuhan Allah.

Pertanyaan Induktif
Yerusalem menjadi kota yang sepi karena ditinggalkan. Temukan kunci penyebab 
utama sehingga sahabat-sahabatnya meninggalkan Yerusalem.

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita saat ini sedang berada dalam pergumulan yang berat dan merasa 
tidak ada seorangpun yang mengerti? Jika Ya, carilah teman yang dapat 
dipercaya dan jadilah orang yang dapat dipercaya.

Penutup:
Berdoalah agar kita dapat menjadi teman dan sahabat yang tidak berkhianat.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmatNya, selalu baru 

tiap pagi, besar kesetiaan-Mu!”
(Ratapan 3:22-23)

Bacaan Alkitab Setahun : Lukas 23, Yohanes 18-19
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DAY Kamis, 14 November 2019318

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

Menjadi sahabat adalah menjadi orang yang terpercaya. Jadilah orang yang 
terpercaya. Jika sahabat Anda memberi tahu Anda suatu rahasia, jangan 

sebar rahasia tersebut, bahkan kepada orang yang Anda percayai sekalipun. 
Rahasia haruslah tetap menjadi rahasia selama-lamanya. 

Bedakan antara rahasia biasa dan rahasia berbahaya. Rahasia berbahaya 
bukan saja mempengaruhi hidup teman Anda, namun hidup Andapun bisa 
ikut terpengaruh. Jagalah janji Anda. Jika Anda berjanji melakukan sesuatu, 
lakukanlah hal yang Anda janjikan hingga selesai. Bicara memang murah, namun 
membuktikan kata-kata Anda bisa amat sulit. Pastikan Anda melakukan hal yang 
Anda janjikan.

Bacaan STP hari ini mengajarkan satu prinsip paling fundamental yaitu menjadi 
orang yang dapat dipercaya. Apa yang dituntut dari kita sebagai apapun kita dan 
diberikan tugas apapun kita, hendaklah kita menjadi orang yang dapat dipercaya.

Pertanyaan Induktif:
Apa artinya “dipercaya?” Apakah dipercaya sama dengan dibanggakan? Apakah 
dipercaya berarti bisa “menyimpan rahasia orang lain”?
Bandingkan artinya dengan terjemahan NIV: “Now it is required that those who 
have been given a trust must prove faithful.” Bagaimana caranya agar kita dapat 
menjadi orang yang dapat dipercaya?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita umat Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Apakah Tuhan 
memuji kita karena kita menjadi orang yang dapat dipercaya?

Penutup: 
Berdoa agar kita dapat membangun diri kita menjadi orang yang dapat dipercaya 
dimanapun dan dalam hal apapun dan dalam tugas apapun.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Yang akhirnya dituntut dari pelayan pelayan yang demikian ialah,  

bahwa mereka ternyata dapat dipercaya.”
(1 Korintus 4:2)

Bacaan Alkitab Setahun : Matius 28, Markus 16
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	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  1 Korintus 4:6-15

Persahabatan adalah fellowship artinya fellow in one ship. Maksudnya adalah kita 
yang bersahabat ibarat berada dalam satu kapal. Kita berguncang bersama, 

menikmati keindahan bersama, bahkan jika karampun kita karam bersama. Bisa 
mungkin terasa tidak nyaman tetapi tidak masalah sebab kita tahu semua itu 
karena kasih dan yang membawa kita ke arah yang benar.

1 Korintus 4:6-15 memberikan beberapa hal fundamental tentang fellow in one 
ship yaitu tidak menyombongkan diri, tidak merasa paling penting, dan rendah 
hati. Dalam satu persahabatan adalah kita saling melayani bukan meminta semua 
orang menjadi pelayan kita. Kita bukan raja satu-satunya tetapi semua adalah raja 
dan semua adalah pelayan. Dalam satu kapal kita semua saling mengarungi lautan 
kehidupan menuju kesejahteraan dan kemanfaatan bersama.

Pertanyaan Induktif:
Perhatikan ayat 20. Apa artinya bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari 
perkataan tetapi dari kuasa? (kuasa dari kata dunamis = strength power, ability).

Pertanyaan Reflektif:
Pride, selfishness, ambition seringkali menjadi pengganggu persahabatan. 
Apakah kita sering memiliki ketiga hal pengganggu itu? Bagaimana cara terbaik 
membuang ketiga pengganggu itu?

Penutup:
Berdoa agar kita mampu menjadi berkat bagi setiap orang yang menjadi sahabat 
kita.

Ayat Emas Hari ini: 
“Sebab Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa.”

(1 Korintus 4:20)

Bacaan Alkitab Setahun : Lukas 24, Yohanes 20-21
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DAY Sabtu , 16 November 2019320
Bacaan Alkitab Setahun : Kisah Para Rasul 1-3

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

Sahabat di kala duka, itulah motto salah satu unit usaha salah satu sinode 
gereja di Indonesia. Seorang yang ada di sisi kita di kala kita sedang berduka, 

itulah sahabat. Amsal berkata Sahabat orang kaya itu banyak (Amsal 14:20; 
19:4) Tidak ada motto “sahabat di kala senang.” Mengapa? Karena di saat 
senang kita tidak perlu teman atau sahabat. Seorang sahabat adalah seorang 
yang datang kepada kita ketika semua meninggalkan kita. Sahabat adalah 
seorang yang selalu menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi saudara dalam 
kesukaran (Amsal 17:17).

Seorang sahabat akan selalu mendukung dan ikut bahagia bila sahabatnya 
berhasil. Begitu juga sebaliknya, seorang sahabat akan hadir pada saat ada 
masalah. Ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut jika diminta. Seorang 
sahabat tidak akan mengambil manfaat dari hubungan persahabatan untuk 
kepentingan diri sendiri. Jangan jadi sahabat hanya saat kita membutuhkan 
sesuatu darinya. Setelah itu menjauh dan mencari alasan bila dibutuhkan.

Pertanyaan Induktif:
Seorang sahabat punya kepedulian dengan keadaan sahabatnya. Peduli tanpa 
pamrih. Bersedia memberikan waktu, bantuan dan lainnya saat dibutuhkan. 
Persahabatan merupakan komitmen dua arah yang saling membutuhkan.  
Menurut Amsal 17:17 seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Apa arti 
setiap waktu? Apakah artinya tidak ada batasan waktu dan keadaan? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita menjadi manusia yang anti persahabatan? Apakah kita sering 
membenci sahabat kita?

Penutup:
Berdoa agar persahabatan kita menjadi kekal abadi. 

Ayat Emas Hari ini: 
“Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, 

dan menjadi seorang saudara  
dalam kesukaran.”
(Amsal 17:17)
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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. 

Amsal 17:10

“Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian 
dari pada seratus pukulan pada orang bebal.” 

Minggu , 17 November 2019321
Bacaan Alkitab Setahun :Kisah Para Rausl 4-6
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEEMPAT PULUH TUJUH  

NOVEMBER 2019

Tema Khotbah    :  

“MEMILIH SAHABAT SEJATI”  

Tanggal Khotbah :  Minggu, 18 November 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Budianto Lim  
Bacalah terlebih dahulu :  1 Korintus 15:33

Terkadang seorang sahabat harus kita lepaskan ketika sahabat tersebut 
membuat kita jatuh. Oleh karena itu, kita memerlukan hikmat dalam 

memilih sahabat. Di dalam 1 Korintus 15: 33 tertulis: “Janganlah kamu sesat: 
Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.” Dan di Efesus 5: 7 
tertulis: “Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka.” Kedua ayat rasul 
Paulus ini memiliki esensi makna yang mirip sekali walaupun konteks hidup 
jemaat yang berbeda. Konteks di Korintus lebih teologis karena ayat ini berada 
di tengah-tengah pasal yang berbicara mengenai kebangkitan tubuh. Konteks 
di kota Efesus lebih praktis, mengajarkan kita untuk menghidupi injil melalui 
kata-kata dan perbuatan. Apakah ada dari kita yang mengikuti kursus memilih 
sahabat? Apakah ada orang tua yang mengajari anaknya mengenai pertemanan 
secara konsisten? Bagaimana dengan sekolah? Sedikit sekali yang melakukan 
hal-hal tersebut. Di dunia yang digital, relasi kita mungkin lebih superficial. Studi 
sosial menyatakan manusia merasa disconnected atau bahkan lonely.  

Dr. Dean Ornish menyatakan bahwa lack of true friendship leads to premature 
death. 1 Korintus 15 mengajarkan tentang kebangkitan Kristus, kita dan tubuh. 
Lalu kenapa ada ayat mengenai pergaulan buruk merusak karakter yang baik. 
Pergaulan buruk bukan berarti kita tidak bersosialisasi dengan teman-teman 
non-Kristiani. Pergaulan buruk diibaratkan sebagai mengikuti kelompok yang 
jahat yang dapat merusak dan menggoncangkan iman. Di jemaat Korintus 
saat itu terdapat orang-orang yang tidak percaya terhadap kebangkitan tubuh 
dan percaya bahwa tidak ada lagi eksistensi setelah kematian. Tetapi bukan 
berarti bahwa rasul Paulus mendorong jemaat Korintus untuk putus hubungan 
dengan orang-orang tersebut melainkan hanya tidak menambah positivity, 
consistency dan vulnerability dengan mereka. Menurut Shasta Nelson: “Kita 
tidak kekurangan teman, masalahnya kitalah yang tidak mau dan tidak mampu 
membangun relasi menuju friendtimacy dimana kita memiliki keintiman 
untuk connect.” Friendtimacy memerlukan quality time secara konsisten. Injil 
adalah kabar baik karena ada kebangkitan Kristus. Oleh karena itu orang yang 
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tidak percaya kebangkitan adalah orang yang tidak percaya Injil. Sebenarnya 
kebangkitan tubuh pun sudah kita rasakan melalui baptisan. Firman Tuhan 
mengingatkan kita untuk meningkatkan konsistensi dan vulnerability. Semoga 
GPBB bisa menjadi komunitas yang bisa vulnerable terhadap satu sama lain dan 
bisa menjadi sahabat rohani. 

Relasi yang harus diintensifkan adalah relasi dimana kita melihat diri kita yang 
bobrok dan lari mengejar Tuhan bersama. Di Efesus 5:1-7 ada pola berulang di 
dalam nasihat rasul Paulus, di dalam rentetan pola tersebut terdapat poros yaitu 
ucapan syukur. Jangan kita menjadi orang yang terus sinis, tetapi mengucap 
syukurlah. ST P  
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DAYSenin, 18 November 2019                                                 322

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

Jika kita mau mengambil pelajaran tentang bagaimana memilih sahabat yang sejati 
maka Efesus 5:1-7 ini dapat dijadikan rekomendasi. Siapa yang boleh dijadikan 

sahabat yang darinyalah kita dapat tertular kebenaran:
1. Dia yang menjadi penurut-penurut Allah bukan pengabai firman Tuhan.
2. Dia yang tidak hidup dalam percabulan (Sex bebas dll).
3. Dia yang tidak suka bicara kotor.
4. Dia yang tidak akan pergi meski kita tengah ditimpa kesusahan.
5. Dia tak mudah mengumbar kekurangan atau kejelekan yang kamu punya.
6. Dia yang menjadikan hidup kita terasa lebih ringan dijalani walau kesulitan 

dan masalah datang silih berganti.

Jika kita bergaul dengan anak-anak terang maka kita pun akan menjadi terang. Secara 
sosial kita lebih mudah dipengaruhi daripada mempengaruhi.

Pertanyaan Induktif:
Perhatikan Efesus 5:15, apa artinya orang arif dan orang bebal? Dapatkah 
dilukiskan dengan 2 kalimat ciri orang arif dan ciri orang bebal?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah dalam hidup kita memiliki ciri orang bebal atau orang arif?
     
Penutup: 
Berdoalah agar kebebalan menjauh dari hidup kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, 

janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.”  
(Efesus 5:15)

Bacaan Alkitab Setahun : Kisah Para Rasul 7-8
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DAY Selasa, 19 November 2019323

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 1 Samuel 18:1-5 

Dr. Dean Ornish menyatakan bahwa lack of true friendship leads to premature 
death. Teman sejati memberi komentar mendukung dan dorongan. Tidak 

sekali-kali sahabat berkomentar menjatuhkan. Jika toh kita berbuat salah 
maka sahabat kita tidak menghakimi untuk menjatuhkan tetapi menolong dan 
memberi dorongan kembali untuk bangkit. Kita dibuatnya merasa dibutuhkan, 
percaya diri, dan bahagia.

Sahabat sejati saling berkomunikasi secara terbuka. Anda dapat menceritakan 
kisah dan rahasia memalukan dengan sahabat sejati, dan dia juga bercerita 
kepada Anda. Dia bisa memahami suasana hati Anda tanpa memerlukan 
petunjuk. 

Jika Anda berdua bisa mengobrol secara dewasa ketika tidak enak hati, berarti 
Anda punya komunikasi kuat. Sahabat sejati lebih banyak mendengar daripada 
berbicara. Lebih banyak mengerti daripada menghakimi. 

Yonatan dan Daud adalah contoh persahabatan sejati. Sahabat sejati bukan 
omong saja tetapi dibuktikan dengan saling memberi. Pemberian yang terbaik 
bukan pemberian dimana hati kita sudah tidak ada lagi di pemberian itu. 
Yonatan memberikan jubah yang masih dia pakai, bukan jubah bekas.
     
Pertanyaan Induktif:
Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud (ayat 3). Bagaimana cara budaya 
waktu itu ketika dua pihak mengikat perjanjian.

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita memiliki sahabat sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Bukan 
hanya sahabat dalam suka tetapi lebih lagi dalam duka?

Penutup: 
Berdoalah untuk persahabatan kita agar terus menjadi sahabat sejati.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, 

karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri.”  
(1 Samuel 18:3)

Bacaan Alkitab Setahun : Kisah Para Rasul 9-10



80   •  Saat Teduh Pribadi  •

DAYRabu, 20 November 2019 324

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Mazmur 41:1-14

Terkadang ada beberapa hal yang tanpa disadari membuat kita menjadi sahabat 
yang buruk. Ini tentunya secara langsung akan memengaruhi persahabatan. 

Enam (6) Hal Ini Diam-Diam Bikin Kamu Jadi Sahabat yang Buruk. (berikut kutipan 
4 diantaranya). (https://www.liputan6.com/health/read/3148561/6-hal-ini-diam-
diam-bikin-kamu-jadi-sahabat-yang-buruk)

1. Membatalkan rencana di menit terakhir. 
Sesekali menunda atau membatalkan rencana di detik terakhir tentunya 
bisa dimaklumi. Namun, bila kita selalu menggagalkan rencana untuk 
menghabiskan waktu dengan mereka, hal ini jelas bukan tindakan yang 
bijaksana.

2. Menunggu sahabat menghubungi. 
Bila sahabat kamu yang selalu menghubungi kamu maka mereka akan 
berpikir bahwa kamu egois dan tak tertarik untuk berteman dengan mereka.

3. Terlalu berharap. Bukan berarti sahabat harus selalu ada untuk kita. 
Kamu tak boleh marah atau kesal bila suatu ketika sedang memerlukan 
sahabat tetapi sahabat tidak bisa karena mereka ada kesibukan yang tak 
terhindarkan. 

4. Selalu mengkritik. 
Jika melihat sesuatu yang salah pada diri sahabat jangan menjadi pribadi 
yang terus mengritiknya. Bila dilakukan sesekali, tak mengapa. Tapi bila 
sering, ini akan membuat sahabat merasa kita tidak mendukungnya.

Pertanyaan Induktif
Ambil waktu khusus untuk merenungkan Mazmur 41. Yesus ditinggalkan murid-
muridnya di saat-saat akhir hidupnya dimana Ia paling memerlukan sahabat-
sahabatNya. Simpulkan beberapa point dari ayat 1-14.

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita pernah berkhianat atas persahabatan kita.

Penutup:
Berdoa agar hati kita selalu setia pada persahabatan bukan pengkhianatan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Terpujilah TUHAN Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamnya. 

Amin, ya Amin.”  
(Mazmur 41:14)

Bacaan Alkitab Setahun : Kisah Para Rasul 11-12
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DAY Kamis, 21 November 2019325

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Amsal 16:27, 28, 29

Amsal 16:18 berbicara tentang orang yang curang atau licik dan akibatnya selalu 
menimbulkan pertengkaran. Ada orang yang suka memfitnah, orang seperti ini 

tidak layak untuk dijadikan sahabat. Ayat 28 ini diapit oleh ayat 27 tentang orang 
yang selalu perkataannya seperti api yang menghanguskan dan ayat 29 tentang orang 
yang selalu memakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Amsal 16:27-29 dapat 
menjadi ukuran untuk menilai calon sahabat.

Jika kita berminat untuk menjalin persahabatan dengan seseorang, kita dapat 
menilai dia terlebih dahulu: Kepribadian seperti apa yang dia miliki? Bagaimana sikap 
dan mulutnya. Mengenal sifat sejati seseorang menuntut kesabaran, keterampilan, 
dan waktu untuk mengamati orang itu dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab 
menyatakan, ”Rancangan dalam hati manusia adalah seperti air yang dalam, tetapi 
orang yang berdaya pengamatanlah yang akan menimbanya.” (Amsal 20:5). Kita 
perlu berbicara kepada calon sahabat kita tentang topik yang serius -topik yang 
menyingkapkan kepribadian, motivasi, dan nilai-nilai kebenaran. 

Apakah mereka pada dasarnya bersikap positif dan periang atau negatif dan sinis? 
Tidak mementingkan diri atau egois? Dapat dipercaya atau tidak loyal? Jika orang 
itu menjelek-jelekkan orang lain di depan Anda, apa yang akan mencegah dia untuk 
berbicara negatif tentang Anda di belakang Anda? ”Dari kelimpahan hatilah mulut 
berbicara,” kata Yesus (Matius 12:34). Maka hati hati memilih sahabat.

Pertanyaan Induktif:
Ada tiga hal disebut pada 3 ayat STP hari ini: Orang yang tidak berguna, orang yang 
curang dan orang yang menggunakan kekerasan. Mana yang paling berbahaya?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita orang yang tidak berguna? Yang curang? Atau yang sering memakai 
kekerasan?

Penutup: 
Berdoalah agar kita menjadi saluran berkat persahabatan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, 

dan seorang pemfitnah mencerai-beraikan sahabat yang karib.” 
(Amsal 16:28)

Bacaan Alkitab Setahun : Kisah Para Rasul 13-14
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DAYJumat, 22 November 2019 326

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Amsal 27:6

Perlunya memiliki nilai-nilai moral yang luhur:
Pertama-tama, kita sendiri harus memiliki nilai-nilai yang baik. Kita perlu 

mengetahui apa yang benar dan yang salah, apa yang baik dan yang buruk, dan berpaut 
erat kepada prinsip-prinsip moral yang luhur setiap saat. Amsal 27:17 mengatakan 
besi menajamkan besi. Demikianlah seseorang menajamkan orang lain. Manusia saling 
membentuk satu sama lain. Jika kita memiliki nilai-nilai moral yang baik maka kita 
dapat menajamkan orang lain.  

Seseorang berkata bahwa sahabat sejati adalah orang yang mau mendengarkan 
dan berbicara dengan ramah, tetapi yang juga sanggup menegur dengan keras jika 
melakukan sesuatu yang bodoh.” Ya, sahabat terbaik kita—tua atau muda—adalah 
orang-orang yang membantu kita untuk terus berada pada haluan yang benar dan 
mengoreksi kita sewaktu kita akan melakukan hal-hal yang tidak bijaksana. Alkitab 
berkata, ”Seorang kawan memukul dengan maksud baik.” (Amsal 27:6) Untuk 
menguatkan diri secara moral dan rohani, kita perlu bergaul dengan orang yang 
mengasihi Allah dan prinsip-prinsip-Nya. 

Pertanyaan Induktif:
Amsal 27:6, manakah yang lebih disukai oleh mayoritas manusia: dipukul atau dicium? 
Mengapa demikian?

Pertanyaan Reflektif:
Apa yang paling sering kita lakukan memukul atau mencium? 

Penutup:
Berdoalah agar Tuhan memampukan kita menajamkan sesama.

Ayat Emas Hari ini: 
“Seorang kawan memukul dengan maksud baik, 

tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah.”  
(Amsal 27:6)

Bacaan Alkitab Setahun : Yakobus
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DAY Sabtu, 23 November 2019327
Bacaan Alkitab Setahun : Kisah Para Rasul15-16

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Filipi 2:1-11 

Persahabatan memiliki berbagai macam definisi. Ada yang mendefinisikan sbb:
“A friendship is a mutual relationship between two people that is satisfying, safe, and 

where both people feel seen.”

Tiga hal dibutuhkan untuk satu persahabatan yang sehat:
1. Persahabatan harus dilandasi dengan pikiran positif.  Tanpa pikiran positif maka 

persahabatan akan diisi dengan kecurigaan dan kemunafikan. 
2. Persahabatan harus dikembangkan secara konsisten. Konsisten dikembangkan 

dengan trust (kepercayaan). Jika kita terus konsisten maka kita dapat lebih 
merasakan setiap kondisi dan pergumulan masing-masing. 

3. Persahabatan adalah rentan untuk berakhir. Bukan hanya lebih rutin bersekutu 
tetapi juga memiliki trust, saling menguatkan, saling menerima, berempati dan 
dilandasi dengan kasih Kristus.  

Jika persahabatan kita tidak memiliki tiga hal di atas maka kita tidak memiliki 
persahabatan yang sehat. Semoga GPBB bisa menjadi komunitas persahabatan yang 
didasari iman dan karakter Kristus. 

Pertanyaan Induktif:
Mengapa persahabatan rentan hancur? Mengapa persahabatan sering menjadi sarana 
untuk mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Tidak saling rendah 
hati tetapi yang seorang menganggap dirinya lebih utama daripada orang lain. setiap 
orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan orang lain?

Pertanyaan Reflektif:
Bisakah kita membangun persahabatan yang bersaksi bagi kemuliaan Tuhan?

Penutup:
Berdoa agar kita selalu berani menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. 

Ayat Emas Hari ini: 
“Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya 

hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama 
daripada dirinya sendiri; jangan lah tiap-tiap orang hanya memperhatikan 

kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.”  
(Filipi 2:3-4)
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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. 

Filipi 4:1

“Karena itu, saudara saudaraku yang kukasihi dan yang 
kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga 

dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang 
kekasih” 

Minggu , 24 November 2019 328
Bacaan Alkitab Setahun : Galatia 1-3



Catatan Pribadi
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEEMPAT PULUH DELAPAN  

NOVEMBER 2019

Tema Khotbah    :  

“YESUS SAHABAT SEJATI”  

Tanggal Khotbah :  Minggu, 18 November 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Joseph Theo  
Bacalah terlebih dahulu :  Yohanes 15:9-17

Definisi sahabat (phylos) adalah seorang yang selalu mendatangkan kebenaran 
dan kebaikan. Seorang sahabat teguran kerasnya pun membawa kebenaran. 

Amsal 27:6, “Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang 
lawan mencium secara berlimpah-limpah.”

Menurut Yohanes 15, seperti apakah sahabat sejati?
1. Orang yang dapat kita percaya. Dari mana kita tahu orang yang layak 

dipercaya? Jurnal Personal and Social Psychology edisi 12 Juni 2018, 
memuat studi terbaru yaitu kecenderungan orang mengantisipasi 
kesalahan (guilt-proneness) adalah faktor terkuat untuk menilai apakah 
seseorang dapat dipercaya atau tidak. Sifat antisipasi kesalahan lebih 
unggul dari tipe kepribadian lainnya. Guilt- proneness berbeda dengan 
guilty feeling atau rasa bersalah, karena guilty feeling bersifat reparatif 
dari kesalahan yang telah dilakukan, sementara guilt proneness bersifat 
antisipatif (menghindari kesalahan). Guilt proneness adalah “rem” dalam 
kehidupan kita. Orang-orang yang memiliki guilt proneness memiliki 
tanggung jawab besar ketika diberi kepercayaan. Orang-orang seperti ini 
layak dipercaya.

2. Seorang yang sering terluka daripada sering melukai. Sahabat itu bukan 
siapa orang yang paling lama kita kenal, tetapi siapa yang hampir 
tidak pernah melukai. Dia selalu hadir untuk memberikan kedamaian. 
Dia rela terluka tapi dia tidak pernah melukai. Yesus adalah contoh 
sahabat seperti ini. Ayat 11-12, perintah untuk saling mengasihi dan 
menguatkan bukan untuk saling melukai.

3. Seorang yang sering berkorban daripada mengorbankan orang lain. 
Yesus korbankan diriNya untuk kita bukan mengorbankan kita untuk 
diriNya. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih 
seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
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4. Seorang yang lebih sering mengerti daripada minta dimengerti. Ayat 15, 
kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan 
kepadamu.

5. Seorang yang sering membela daripada minta dibela. Yesus pernah 
berkata “Aku tidak melihat kamu lagi sebagai hamba, tapi sebagai 
sahabat”.

 
6. Seorang yang sering mendengar daripada minta didengar. Seorang 

sahabat yang sering menggunakan telinganya daripadah lidahnya. 
Mendengar untuk empati daripada berbicara untuk antipati. Seorang 
sahabat tidak pernah menghakimi.

7. Seorang yang sering pikul kesusahan orang lain daripada menyusahkan 
orang lain. 

Yesus sahabat sejati karena dia memenuhi semua 7 kriteria sahabat sejati. 
Maukah engkau menjadi sahabat sejati buat siapapun juga?  ST P  
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DAYSenin, 25 November 2019 329

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Yohanes 15:9-10

Sepanjang minggu ini STP akan merenungkan ciri-ciri sahabat sejati dalam diri 
Yesus Kristus menurut Yohanes 15. Setelah itu kita akan aplikasikan dalam diri 

kita masing-masing, apakah sebagai sahabat kita memiliki ciri-ciri itu atau kita mau 
ciri-ciri itu menjadi ciri-ciri kita agar kita bisa menjadi sahabat sejati. 

Ciri pertama ialah orang yang dapat kita percaya. Dari mana kita tahu orang yang 
layak dipercaya? Jurnal Personal and Social Psychology edisi 12 Juni 2018, memuat 
studi terbaru yaitu kecenderungan orang mengantisipasi kesalahan (guilt-proneness) 
adalah faktor terkuat untuk menilai apakah seseorang dapat dipercaya atau tidak. 
Sifat antisipasi kesalahan lebih unggul dari tipe kepribadian lainnya. Guilt proneness 
berbeda dengan guilty feeling atau rasa bersalah, karena guilty feeling bersifat 
reparatif dari kesalahan yang telah dilakukan, sementara guilt proneness bersifat 
antisipatif (menghindari kesalahan). Guilt proneness adalah “rem” dalam kehidupan 
kita. Orang-orang yang memiliki guilt proneness memiliki tanggung jawab besar 
ketika diberi kepercayaan. Orang-orang seperti ini layak dipercaya.

Ayat 9-10 menegaskan bahwa Yesus Kristus melakukan dua hal yaitu tinggal didalam 
kasih Bapa dan menuruti perintahNya. Dua hal ini penting untuk antisipatif agar 
kita tidak melanggar kehendak Tuhan. 

Pertanyaan Induktif:
Mengapa manusia jarang memiliki guilt proneness? Cenderung manusia memiliki 
guilty feeling dan berpikir setelah bersalah ya, tinggal minta maaf dan selesai lalu 
mengulang lagi kesalahan demi kesalahan. Hal utama adalah bagaimana melatih 
guilt proneness itu?

Pertanyaan Reflektif:
Antara guilt proneness dan guilty feeling manakah yang lebih sering kita lakukan? 
Apakah kita memiliki sifat/ciri sahabat sejati yang pertama ini?

Penutup:
Berdoalah agar muncul komitmen dan perjuangan untuk memiliki guilt proneness.

Ayat Emas Hari ini: 
 “Jikalau kamu menuruti perintahKu, kamu akan tinggal di dalam kasihKu, seperti Aku 

menuruti perintah BapaKu dan tinggal di dalam kasihNya.”  
(Yohanes 15:10)

Bacaan Alkitab Setahun : Galatia 4-6
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DAY Selasa, 26 November 2019330
Bacaan Alkitab Setahun : Kisah Para Rasul 17

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Yohanes 15:11-12 

Ciri kedua sahabat sejati adalah seorang yang sering terluka daripada sering 
melukai. Sahabat itu bukan siapa orang yang paling lama kita kenal, tetapi 

siapa yang hampir tidak pernah melukai. Dia selalu hadir untuk memberikan 
kedamaian. Dia rela terluka tapi dia tidak pernah melukai. Yesus adalah contoh 
sahabat seperti ini. 

Ayat 11 berbicara tentang sukacita, yaitu sukacita yang datang dari tinggal di 
dalam Kristus dan melakukan perintahNya. Kita hidup untuk saling memberi 
sukacita bukan untuk saling melukai. Sahabat adalah orang yang sering mengobati 
luka daripada melukai. Kristus sepanjang hidup dan pelayananNya terus 
dilukai oleh manusia, tetapi Ia tidak membalas dengan melukai lagi manusia. Ia 
menyembuhkan manusia yang terluka dan mengampuni manusia yang melukai. 

Siapa saja dan apa saja bisa memberikan sukacita, tetapi sukacita yang sementara 
sebab sumbernya juga sementara. Firman Tuhan berkata, “Terkutuklah orang 
yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang 
hatinya menjauh dari pada TUHAN.” (Yeremia 17:5)

Pertanyaan Induktif:
Ayat 11 adalah penyataan Kristus, tetapi ayat 12 adalah perintah. Penyataan tanpa 
perintah adalah himbauan. Penyataan dengan perintah adalah wajib tak bisa 
dihindari. Kata kasih di ayat ini memakai agape. Apa maksudnya memakai agape 
bukan philia?

Pertanyaan Reflektif:
Kasih adalah jantung dari setiap agama apalagi kekristenan. Apakah kita memiliki 
sifat/ciri sahabat sejati yang kedua ini?

Penutup:
Berdoalah untuk orang-orang yang sulit Anda kasihi.  

Ayat Emas Hari ini: 
 “Beginilah firman TUHAN: “Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang 

mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari pada TUHAN.”  
(Yeremia 17:5)
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DAYRabu, 27 November 2019 331

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Yohanes 15:13; 1 Yohanes 3:16

Ciri ketiga sahabat sejati adalah seorang yang sering berkurban daripada 
mengorbankan orang lain. Yesus kurbankan diriNya untuk kita bukan 

mengorbankan kita untuk diriNya. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada 
kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridNya dan pernyataan-penyataan 
yang menyertainya merupakan pendahuluan bagi perintah perintah besar yang 
diucapkan Kristus pada pasal 13-17 Injil Yohanes. Sebagaimana disajikan oleh 
Yohanes pernyataan-pernyataan itu mempersatukan berbagai perintah yang 
disampaikan Kristus pada waktu yang berbeda-beda. 

“Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan 
nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.” Ungkapan “seperti Aku telah mengasihi kamu” 
dalam ayat 12 dikembangkan dalam ayat 13 ini, sehingga besarnya kasih yang Dia 
miliki menjadi nyata. Namun mungkin waktu itu murid-murid Yesus belum dapat 
mengerti bahwa tidak lama lagi Yesus sendiri menjadi seorang yang memberikan 
nyawanya untuk sahabat-sahabat-Nya. Setelah penyaliban Yesus Kristus barulah 
murid-muridNya mengerti ayat 12-13 ini. Itulah sebabnya Yohanes merangkumkan 
ayat 12-13 pada 1 Yohanes 3:16, “Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu 
bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita; jadi kitapun wajib menyerahkan 
nyawa kita untuk saudara-saudara kita.”

Pertanyaan Induktif:
Apa artinya “menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita?” Apakah artinya kita 
harus mati membela saudara-saudara kita?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita sering mengorbankan orang lain demi kepentingan kita? Apakah kita 
memiliki sifat/ciri sahabat sejati yang ketiga ini?

Penutup:
Berdoalah agar Tuhan pulihkan mereka yang kita korbankan selama ini.

Ayat Emas Hari ini: 
“Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya 

untuk kita; jadi kitapun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.”  
(1 Yohanes 3:16)

Bacaan Alkitab Setahun : 1 & 2 Tesalonika
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DAY Kamis, 28 November 2019332
Bacaan Alkitab Setahun : Kisah Para Rasul 18-19

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Yohanes 15:14-15 

Ciri keempat seorang sahabat sejati adalah ia yang lebih sering mengerti daripada 
minta dimengerti. Ayat 15, “Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa 

yang kuperintahkan kepadamu.” Kita diajak menjadi sahabat Allah! Allah yang telah 
menebus kita rindu melibatkan kita dalam apa yang diperbuat-Nya. Dia hendak 
bersekutu dengan kita sebagai sahabat. Tidak memuaskan hati Allah jika Dia hanya 
memilih kita sebagai budak yang harus tunduk. Namun ayat yang sebelumnya 
mengatakan dengan jelas bahwa ada syarat menjadi sahabat Allah, yaitu kita harus 
berbuat apa yang Dia perintahkan kepada kita.

Menurut budaya dan hukum zaman itu, seorang hamba atau “budak” adalah sebuah 
alat yang dipakai untuk memperoleh suatu hasil. Dia tidak memiliki hak asasi 
manusia. Seorang tuan yang memiliki budak tidak berbicara kepada mereka atau 
mengajak mereka berdiskusi supaya mereka ikut terbeban mengenai urusan-urusan 
tuannya. Seorang budak hanya menerima perintah dan taat, tunduk, wajib tanpa 
bertanya atau protes. Suka atau tidak suka harus mengerti tuannya.

Dalam konteks Yohanes 15 kiasan tentang perbudakan digunakan dengan cara 
yang lain. Rasul Paulus membandingkan perbudakan pada dosa dengan perbudakan 
pada Allah, tetapi Yesus membandingkan perbudakan dengan persahabatan. Rasul 
Paulus menghimbau supaya penyerahan kita total seperti seorang budak di depan 
Allah, sedangkan Yesus mengajarkan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan bukan 
sebagai budak tetapi sebagai seorang sahabat. Bukankah nilai ketaatan itu menjadi 
lebih mulia ketika berdasarkan sahabat daripada berdasarkan budak

Pertanyaan Induktif:
Sampai sejauh mana ketaatan total itu? Mungkinkah kita sekarang ini taat total 
kepada Allah seperti seorang budak walau berstatus sahabat?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah Anda memiliki sifat/ciri sahabat sejati yang keempat ini? 

Penutup:
Berdoa agar kekristenan kita semakin sesuai dengan kehendak Kristus. 

Ayat Emas Hari ini: 
 “Jawab Yesus: “Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firmanKu dan 

BapaKu akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadaNya dan 
diam bersama-sama dengan Dia.” 

(Yohanes 16:23) 
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DAYJumat, 29 November 2019 333

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Yohanes 15:16-17

Ciri kelima seorang sahabat sejati adalah seorang yang sering membela daripada 
minta dibela. Yesus pernah berkata “Aku tidak melihat kamu lagi sebagai hamba, 

tapi sebagai sahabat.” Ayat 16 terasa nuansa pembelaan Kristus kepada kita. Di 
hadapan Allah, Kristus membela kita bahwa kita bukan budak tetapi telah dipilih dan 
ditetapkan sebagai sabahat untuk menghasilkan buah dan ayat 17 menegaskan bahwa 
buah yang Tuhan kehendaki adalah saling mengasihi. 

Doktrin pemilihan Allah sudah diajarkan dalam Injil Yohanes.Mungkin ajaran tersebut 
dikemukakan dalam konteks ini supaya mereka tidak menjadi sombong, sebagai 
sahabat Yesus. Ayat 16 menegaskan empat tujuan mengapa Yesus memilih dan 
menetapkan kita:

1. Supaya kita pergi.
2. Supaya kita pergi menghasilkan buah.
3. Supaya buah mereka tetap.
4. Supaya doa mereka dikabulkan oleh Allah Bapa.

Pemakaian istilah pergi (dan juga istilah menetapkan) memberi kesan bahwa buah 
yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hasil penginjilan sedunia, hasil mereka 
sebagai utusan ke ujung bumi. Buah yang akan menetap adalah orang-orang di seluruh 
dunia yang akan mereka muridkan. Sekali lagi Yesus mengetengahkan tema doa yang 
dikabulkan. Dalam ayat 7 Dia telah menjelaskan bahwa kehidupan di dalam Dia dan 
doa yang dikabulkan tidak dapat dipisahkan. 

Pertanyaan Induktif:
Pergi, menghasilkan buah dan hasilnya itu tetap, terus menerus menghasilkan buah 
barulah kemudian doa dikabulkan. Apakah ayat 16 berbicara dasar dari satu doa 
dikabulkan?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita memiliki sifat/ciri sahabat sejati yang kelima ini?

Penutup:
Berdoalah agar kita memiliki sifat/ciri sahabat sejati yang kelima ini.

Ayat Emas Hari ini: 
 “Inilah perintahKu kepadamu: ”Kasihilah seorang akan yang lain.”  

(Yohanes 17:17)

Bacaan Alkitab Setahun : 1 Korintus 1-4
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DAY Sabtu, 30 November 2019334
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Korintus 5-8

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Amsal 1:5; 12:15 

Dua ciri sahabat sejati yang terakhir adalah,

6.   Seorang yang sering mendengar daripada minta didengar. Seorang sahabat yang 
sering menggunakan telinganya daripadah lidahnya. Mendengar untuk empati 
daripada berbicara untuk antipati. Seorang sahabat tidak pernah menghakimi.

7. Seorang yang sering pikul kesusahan orang lain daripada menyusahkan orang lain. 

Amsal mengajar agar kita lebih banyak mendengar untuk menambah ilmu, untuk 
berpikir, menimbang dll sehingga ketika kita berkata-kata maka kata-kata kita 
tepat dan berhikmat.  Seluruh kitab hikmat hendak mengajarkan bahwa kita harus 
memakai telinga terlebih dahulu sebelum memakai mulut, tangan, kaki, mata dll. 
Bijak mendengar sebelum berkata dan bertindak. Telinga akan menyelamatkan kita. 

Seorang sahabat sejati adalah ia lebih banyak mendengar. Yesus mengajarkan doa 
Bapa Kami, Yesus ingin mendengar dan mendengar semua persoalan dan keluh kesah 
kita. Dalam berdoa itulah kita berserah kepada Tuhan.

Yakobus 1:19, “Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: Setiap orang 
hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat 
untuk marah.”

Pertanyaan Induktif:
Apa yang dibutuhkan ketika kita hendak mendengar keluh kesah sahabat kita

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita memiliki sifat/ciri sahabat sejati yang keenam dan ketujuh ini? 
Sepanjang minggu ini kita belajar lagi soal arti sahabat sejati, sekarang tinggal 
komitmen kita, apakah kita mau menjadi sahabat sejati bagi setiap orang?

Penutup:
Berdoa agar Tuhan menolong kita mengasihi semua jemaat di GPBB. 

Ayat Emas Hari ini: 
 “Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, 

tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak.”  
(Amsal 12:15)
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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. 

2 Korintus 4:7

“Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, 
supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah 

itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.”

Minggu , 1 Desember 2019 335
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Korintus 9-11
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Tema Khotbah    :  

“THE BRIGHTEST WAY”  
(KELAHIRAN YESUS MEMBAWA JALAN TERANG)

Tanggal Khotbah :  Minggu, 02 Desember 2018
Pengkhotbah :  Pr. Yudi Jatmiko  
Bacalah terlebih dahulu :  Yesaya 9:1; Yohanes 1:9, 12:46

Kitab Yesaya memiliki dua sisi dalam aspek nubuatan: (1) Penghukuman 
(Judgement) dan (2) Pemulihan (Hope). Itulah sebabnya kitab Yesaya sering 

disebut sebagai “The book of judgement” dan “The book of hope”. 

Mengapa the book of judgement? Karena pada waktu itu Israel tidak lagi hidup 
seturut kehendak Tuhan, walaupun sudah ditegur. Dalam Yesaya 5, Yesaya 
mencatat penggambaran nyanyian kebun anggur. Israel digambarkan sebagai 
kebun anggur Tuhan yang tidak menghasilkan buah sehingga menimbulkan 
kesedihan bagi Tuhan (Yesaya 5:7), padahal Tuhan mengharapkan mereka 
menghasilkan buah keadilan dan kebenaran. Yesaya menegur bangsa 
Israel dengan 6 perkataan celaka (Yesaya 5:8, 11, 18, 20, 21, 22) untuk 
menyatakan penekanan bahwa penghukuman Tuhan pasti terjadi. Yesaya 5:24 
menggambarkan kondisi kerohanian Israel yang kering, rusak dan tandus (“akar-
akar menjadi busuk dan kuntum beterbangan seperti abu”). Ini disebabkan 
karena Israel menolak perkataan dan firman Tuhan (ayat 24b). Padahal, Firman 
Tuhan adalah pelita dan terang. Israel benar-benar berjalan dalam kegelapan. 
Umat manusia saat ini tidak jauh berbeda dengan Israel. Manusia masih hidup 
dalam kesepian, masih ada jurang keterpisahan sosial, masih terjerat dalam dosa 
moral dan seksual. Kegelapan itu masih melingkupi kita. Kita tidak lebih baik 
dari Israel.

Namun, Firman Tuhan memberikan pengharapan (Yesaya 8:23-9:1). Yesus 
adalah terang yang sesungguhnya (kebenaran yang absolut, yang menjadi dasar 
ukuran bagi segala sesuatu). Ia adalah aletheia (kebenaran yang absolut). Ia 
menjadi dasar bagi segala moralitas dan karakter kebenaran (dikaiosune). Firman 
Allah yang adalah pelita dan terang itu telah menjadi daging. Sang Pencipta tahu 
cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dosa dan kegelapan, yaitu melalui 
Yesus yang mati dan bangkit, sehingga kita bisa keluar dari kegelapan dan 
tinggal di dalam terang.

PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KEEMPAT PULUH SEMBILAN  

DESEMBER 2019
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Kita sedang hidup dalam terang, jika kita dengan pertolongan Kristus, 
mematahkan belenggu kesepian, kekosongan hidup, keputusasaan. Kita juga 
hidup dalam terang jika kita mengangkat orang lain dari keterpurukan, dan 
jika kita hidup dalam kejujuran dan keterbukaan untuk membawa semua dosa 
kita serta mengakuinya dan mencari pertolongan. Janganlah kita bergumul 
sendirian. Dalam kasih karunia Tuhan, pertolongan akan disediakan dalam 
komunitas umat Tuhan. Tuhan mau supaya kita bukan hanya memiliki terang, 
tetapi tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Mari terus melangkah di dalam terang! 
ST P   
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DAYSenin, 02 Desember 2019
336

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yesaya 8:23-9:1-6 

Yesaya 9:1-6 menjadi satu bagian dengan Yesaya 8:23 yang berbicara tentang 
datangnya seorang pelepas yang pada suatu hari akan menuntun umat Allah 

kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan; orang itu adalah Mesias, 
Yesus Kristus, Anak Allah. Nubuat ini menyatakan beberapa kebenaran penting 
tentang Mesias yang akan datang.

1. Sebagian besar pelayananNya adalah di Galilea (Yesaya 8:8:23; bnd. Matius 
4:13-14).

2. Ia akan membawa terang keselamatan dan pengharapan (Yesaya 8:1; bnd. 
Yesaya 42:6; 49:6; Matius 4:15-16).

3. Ia akan memperluas umat pilihan Allah yaitu keselamatan melalui Yesus 
Kristus juga untuk bangsa non Yahudi (Yesaya 8:2; bnd. Kisah Para Rasul 
15:13-18).

4. Ia akan membawa damai sejahtera dengan membebaskan umat-Nya dari kuk 
penindasan dan dengan menghancurkan musuh-musuh mereka (Yesaya 8:3-4).

5. Mesias akan datang dari bangsa Israel dan Ia akan dinamakan Penasehat Ajaib, 
Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. (Yesaya 9:5)

Nubuatan nabi Yesaya ini menjadi salah satu nubuatan yang paling tegas tentang 
kedatangan Mesias. Memasuki bulan Natal ini seharusnya kitapun kembali diingatkan 
bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang sejati dan hal ini tentu menguatkan iman 
kita bahwa kita telah berjumpa dengan Mesias seperti iman Andreas ketika mengajak 
Petrus untuk datang dan percaya kepada Kristus (Yohanes 1:41).

Pertanyaan Induktif:
Coba teliti dengan sederhana: Mengapa Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan 
tanah Naftali? Makna apa yang bisa diambil dari ayat ini? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita telah mempersiapkan hati kita menyambut natal dan memberikan 
dekorasi natal di hati kita melalui perbaikan karakter semakin serupa dengan Kristus.

Penutup: 
Berdoa untuk segala persiapan merayakan Natal 2019.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya: 

‘Kami telah menemukan Mesias (artinya: Kristus).” 
(Yohanes 1:41)

Bacaan Alkitab Setahun : 1 Korintus 12-14
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DAY Selasa , 03 Desember 2019337
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Korintus 15-16

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yesaya 11:1-10 

Nabi Yesaya mencatat empat nama yang akan menandai tugas-Nya selaku Mesias:
1.	 Penasehat Ajaib: Mesias sendiri akan menjadi keajaiban adikodrati (kata 

Ibrani pele’ hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah untuk manusia atau 
pekerjaannya; bnd. Yesaya 28:29); Ia akan menunjukkan sifatNya melalui 
semua perbuatan dan mujizatNya. Penasehat Ajaib ini akan merupakan 
penjelmaan hikmat sempurna dan mempunyai kata-kata hidup kekal; selaku 
Penasehat, Ia akan menyingkapkan rencana keselamatan sempurna (bnd. 
Yesaya 11:1-16).

2.	 Allah yang Perkasa: Di dalam Mesias seluruh kepenuhan ke-Allah-an akan 
berdiam secara jasmaniah (Kolose 2:9; bnd. Yohanes 1:1,14).

3.	 Bapa yang Kekal: Ia bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa 
sorgawi, tetapi Ia sendiri akan bertindak terhadap umat-Nya secara kekal 
bagaikan seorang Bapa penuh belas kasihan yang mengasihi, melindungi, 
dan menyediakan kebutuhan anak-anak-Nya (bnd. Mazmur 103:13).

4.	 Raja Damai: PemerintahanNya akan membawa damai bagi umat manusia 
melalui pembebasan dari dosa dan kematian (Yesaya 11:6-9; bnd. Roma 
5:1; 8:2).

STP hari ini menegaskan dengan jelas bahwa Mesias itu berasal dari garis keturunan 
Isai, memiliki Roh Tuhan, roh hikmat, roh nasehat, roh pengenalan dan takut akan 
Tuhan. Ia akan menghakimi bumi, dan akan membawa kedamaian dan kerukunan 
(ayat 6-10) Tidak ada lagi saling berbuat jahat (ayat 9). 

Pertanyaan Induktif:
Kapan akan terjadi keadaan seperti nubuatan ayat 6-10? Pada kedatangan Mesias 
yang pertama atau yang kedua?  

Pertanyaan Reflektif:
Apakah sebagai orang Kristen kita telah memberikan dampak kedamaian dan 
kesejukan kepada semua orang?

Penutup: 
Berdoalah agar keluarga kita, bumi kita memiliki kedamaian dan kerukunan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Bermazmurlah bagi TUHAN, sebab perbuatanNya mulia;  

baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi.”  
(Yesaya 12:5)
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DAYRabu, 04 Desember 2019 338

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

Kitab Yesaya memiliki dua sisi dalam aspek nubuatan: (1) Penghukuman 
(Judgement) dan (2) Pemulihan (Hope). Itulah sebabnya kitab Yesaya sering 

disebut sebagai “The book of judgement” dan “The book of hope”. 

Mengapa the book of judgement? Karena pada waktu itu Israel tidak lagi hidup 
seturut kehendak Tuhan, walaupun sudah ditegur. Dalam Yesaya 5, Yesaya 
mencatat penggambaran nyanyian kebun anggur. Israel digambarkan sebagai 
kebun anggur Tuhan yang tidak menghasilkan buah sehingga menimbulkan 
kesedihan bagi Tuhan (Yesaya 5:7), padahal Tuhan mengharapkan mereka 
menghasilkan buah keadilan dan kebenaran. 

Yesaya menegur bangsa Israel dengan 6 perkataan celaka (Yesaya 
5:8,11,18,20,21,dan 22) untuk menyatakan penekanan bahwa penghukuman 
Tuhan pasti terjadi. Yesaya 5:24 menggambarkan kondisi kerohanian Israel yang 
kering, rusak dan tandus (“akar-akar menjadi busuk dan kuntum beterbangan 
seperti abu”). Ini disebabkan karena Israel menolak perkataan dan firman Tuhan 
(ayat 24b). Padahal, Firman Tuhan adalah pelita dan terang. Israel benar-benar 
berjalan dalam kegelapan. Umat manusia saat ini tidak jauh berbeda dengan Israel. 
Manusia masih hidup dalam kesepian, masih ada jurang keterpisahan sosial, masih 
terjerat dalam dosa moral dan seksual. Kegelapan itu masih melingkupi kita. Kita 
tidak lebih baik dari Israel.

Pertanyaan Induktif
Mengapa Israel dilambangkan dengan kebun anggur? Tetapi kebun anggur yang 
gagal. Seberapa parahnya Israel sehingga dilambangkan dengan kebun anggur? 
Apakah kerohanian kita saat ini bisa juga dilambangkan dengan kebun anggur 
yang gagal?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kerohanian kita saat ini sedang baik atau buruk?

Penutup:
Berdoalah agar kita selalu memiliki kerohanian yang baik sepanjang kehidupan kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar.” 

(Yesaya 5:21)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Korintus 1-4
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DAY Kamis, 05 Desember 2019339

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

Yesus adalah terang yang sesungguhnya (kebenaran yang absolut, yang 
menjadi dasar ukuran bagi segala sesuatu). Ia adalah aletheia (kebenaran 

yang absolut). Ia menjadi dasar bagi segala moralitas dan karakter kebenaran 
(dikaiosune). Firman Allah yang adalah pelita dan terang itu telah menjadi daging. 
Sang Pencipta tahu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dosa dan kegelapan 
manusia yaitu melalui Yesus yang mati dan bangkit, sehingga kita bisa keluar dari 
kegelapan dan tinggal di dalam terang.

Injil Yohanes memberikan Kristologi sbb:
1. Firman itu adalah logos. bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah. 

Segala sesuatu dijadikan oleh Dia.
2. Ia adalah terang yang menerangi dan menghapuskan kegelapan.
3. Semua orang yang menerimaNya dan percaya kepadaNya diberi kuasa 

menjadi anak-anak Allah dan dilahir barukan menjadi ciptaan baru (bnd 2 
Korintus 5:17).

4. Kristus telah menjadi manusia, Anak Tunggal Allah, penuh kasih karunia 
dan kebenaran.

5. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat yang diturunkan melalui Musa 
(ayat 17).

 

Pertanyaan Induktif:
Apakah bedanya Firman (logos) dan firman (rhema)? Jika logos menunjuk kepada 
Pribadi dan rhema menunjuk kepada segala ucapan Kristus, maka manakah yang 
berkuasa logos atau rhema?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita setiap hari rindu untuk membaca firman Tuhan sehingga kita menjadi 
lebih kenal dan mencintai Tuhan Yesus? Apakah kita pernah membaca Alkitab selesai 
dari Kejadian sampai Wahyu?

Penutup: 
Berdoa untuk pertumbuhan iman kita agar semakin menaati kehendak Tuhan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang,  

sedang datang ke dalam dunia.” 
(Yohanes 1:9)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Korintus 5-9
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DAYJumat, 06 Desember 2019 340

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

Ibrani 12:12-17 merupakan bagian penutup dari perikop Ibrani 12:1-11. Perikop ini 
berbicara tentang ketekunan iman. Ketekunan memerlukan proses yang panjang 

dan tidak sedikit orang yang putus asa dalam menjalani proses yang panjang itu. 
Ketekunan menjalani kekudusan bukanlah perkara mudah. 

“Akar yang pahit” ini menunjuk kepada jiwa dan sikap yang ditandai oleh kebencian 
dan kemarahan yang mendalam. “Akar pahit” yang dimaksudkan mungkin adalah 
sikap dendam yang hebat karena tidak senang dan tidak menerima pendidikan atau 
hajaran dari Tuhan. Sesungguhnya mereka tidak dapat memeriksa hati mereka. 
Hajaran dari Tuhan disebabkan oleh mereka yang tidak taat.  Sikap kepahitan 
mungkin juga ditujukan kepada orang-orang tertentu di dalam gereja. Sikap 
seperti ini akan mencemarkan orang yang bersangkutan, menjadikannya tidak 
layak menghampiri Allah. Kepahitan di kalangan orang percaya dapat menular dan 
mencemarkan banyak orang, dan menghancurkan kekudusan sehingga tidak dapat 
melihat Allah.”

Jika kita sedang hidup dalam terang saat ini maka dengan pertolongan Kristus, kita 
patahkan belenggu kesepian, kekosongan hidup, keputusasaan kita. Dalam kejujuran 
dan keterbukaan membawa semua dosa kita serta mengakuinya dan mencari 
pertolongan Tuhan. Janganlah kita bergumul sendirian. Dalam kasih karunia Tuhan, 
pertolongan akan disediakan dalam komunitas umat Tuhan. Tuhan mau supaya kita 
bukan hanya memiliki terang, tetapi tidak lagi tinggal dalam kegelapan. 

Pertanyaan Induktif:
“Jangan ada orang yang menjadi cabul?” (ayat 16) Apa artinya cabul? Mengapa 
disandingkan dengan nafsu rendah seperti Esau? 

Pertanyaan Reflektif:
Apa implikasinya ayat 16 bagi kehidupan kita saat ini? 

Penutup:
Berdoalah agar kita tetap tekun menjaga kekudusan.

Ayat Emas Hari ini: 
“Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah  

seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.”  
(Ibrani 12:16)

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Korintus 10-13
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DAY Sabtu, 07 Desember 2019341
Bacaan Alkitab Setahun :  Roma 1-3

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  1 Yohanes 1:5-10

1 Yohanes 1:5 berbicara tentang Allah adalah terang. Terang adalah metafora 
yang cukup sering kita jumpai dalam Alkitab. Amsal 4:18 melambangkan 

kebenaran sebagai “cahaya fajar.” Filipi 2:15 mengibaratkan anak-anak Allah 
yang “tiada beraib dan tiada bernoda” sebagai bintang-bintang di langit. Yesus 
Kristus menggunakan terang sebagai kiasan akan perbuatan baik: “Demikianlah 
hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat 
perbuatanmu yang baik” (Matius 5:16). Mazmur 76:4 dalam bercerita tentang 
Allah menulis, “Cemerlang Engkau.”

Kenyataan bahwa Allah adalah terang secara alami sangat kontras dengan 
kegelapan. Jika terang adalah metafora untuk kebenaran dan kebaikan, maka 
kegelapan melambangkan kejahatan dan dosa. 1 Yohanes 1:6 menulis “Jika kita 
katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam 
kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.” Dalam ayat 5 
tertulis, “Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan.”  
Perhatikan penulisan bahwa Allah adalah terang, bukan salah satu terang. Terang 
adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri-Nya, sama halnya dengan kasih (1 
Yohanes 4:8). Pesan yang disampaikan ialah bahwa Allah seutuhnya terang dan 
kudus, dengan tidak sedikitpun kejahatan, ketidakadilan, atau dosa.

Pertanyaan Induktif:
Lihat ayat 10, apa artinya jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, 
maka kita membuat Dia menjadi pendusta…” Apa arti kata “membuat Dia?” 
Bukankah kita berdosa dengan berkata bahwa kita tidak berbuat dosa itu adalah 
dosa kita dan tidak membuat Allah jadi berbohong. Bukankah eksistensi Allah 
kekal. Jadi apa arti kata “membuat Dia?”

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita saat ini masih terus berdusta dan tidak ada terang dalam hidup kita?

Penutup:
Berdoa bertobat dan bertekad memiliki terang dalam hidup kita. 

Ayat Emas Hari ini: 
“Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup 

di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.”  
(1 Yohanes 1:6)
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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 Petrus 2:25

“Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi 
sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan 

pemelihara jiwamu.”

Minggu , 08 Desember 2019
342

Bacaan Alkitab Setahun : Roma 4-7
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KELIMA PULUH

DESEMBER 2019

Tema Khotbah    :  

“THE PERISHED” 
(KELAHIRAN YESUS MENYELAMATKAN MANUSIA DARI KEBINASAAN)  

Tanggal Khotbah :  Minggu, 09 Desember 2018
Pengkhotbah :  Pdt. Petrus Budi Setyawan  
Bacalah terlebih dahulu :  Matius 7:12-14

Dalam bacaan kita, ada dua pintu disebutkan. Salah satu pintu itu konteksnya 
adalah sorga dan ada dua pertanyaan penting:

1. Seberapa penting masuk sorga? Ternyata tidak semua orang berpikir 
sorga adalah hal penting. Mereka memilih sorga karena hanya tidak 
mau neraka. Sikap yang benar harusnya seseorang memilih sorga karena 
rindu ingin menikmati kehadiran sang Pencipta. Cobalah periksa ulang 
motivasi kita, bisa sangat mungkin kita akan memilih neraka jika di 
neraka tidak ada penghukuman sekalipun tidak ada Allah. 

2. Seberapa susah masuk sorga? Pintu sorga itu dilukiskan sulit, sempit 
dan sesak. Sedangkan jalan menuju neraka itu mudah dan lebar.  
Menurut statistik, penduduk dunia yang beragama Kristen adalah 30%. 
Tetapi yang benar-benar sungguh menerima Tuhan Yesus hanya 10% 
dari total 30%. 

3. Kenapa sulit masuk sorga? Allah memiliki tuntutan pada manusia 
melalui Hukum Taurat yang kemudian dirangkum di golden rule (ayat 
12). Hal ini tidak mungkin dilakukan manusia, karena semua orang 
telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah (Roma 3:23). selain itu 
keselamatan bukan usaha manusia (Efesus 2:8-9). Itulah sebabnya Natal 
begitu penting karena Yesus satu-satunya Juruselamat. 

4. Dalam sejarah manusia, Yesus satu satunya jalan sering ditentang orang. 
Baik karena alasan tidak elok sampai alasan kalau agama Kristen itu 
egois dan fanatik. Ada beberapa pandangan:
•	 Yesus bukan satu satunya jalan (pluralis), agama lain juga jalan 

keselamatan. 
•	 Yesus satu satunya jalan, mengaku percaya secara pribadi tidak  
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diperlukan (Inklusif), karena Yesus mati untuk semua orang.
•	 Yesus satu satunya jalan dan mengaku percaya secara pribadi 

diperlukan (Eksklusif). GPBB memegang poin ke 3 ini berdasarkan 
perkataan Kristus di Yohanes 14:6. Karena itu jalan keselamatan 
sempit karena cuma ada satu jalan.

5. Keselamatan itu mudah atau sukar? Tuntutan hukum Taurat yang sukar 
yang tidak mungkin dikerjakan manusia sudah dikerjakan oleh Yesus di 
kayu salib. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. 
Ini hal yang mudah tetapi yang mudah ini pun, tidak diterima oleh 
manusia dan dianggap kebodohan. Hanya sedikit yang mendengar dan 
percaya pada Yesus. 

Apakah saya termasuk yang 10% dan puas hanya 10%? Potensi mengabarkan 
berita Natal ada pada yang 10% ini. Bagi yang sudah diselamatkan, jalan sempit 
ini pun tetap relevan. Giat lakukan golden rule setelah diselamatkan adalah 
tanda kalau kita sudah menjadi ciptaan baru untuk semakin serupa dengan 
Kristus. Yesus adalah pintu yang sempit ini. Sudahkah kita masuki pintu ini dan 
beritakan Yesus pada orang lain? ST P  
 



108   •  Saat Teduh Pribadi  •

DAYSenin, 09 Desember 2019                                                 343

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Matius 7:12-14 

Imamat 19:18 dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7:12, hukum ini dikenal 
sebagai The Golden Rule yaitu prinsip bagaimana kita memperlakukan orang 

lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri.  Istilah The Golden Rule atau The 
Golden Law pertama kali digunakan pada awal abad ke 17 di Inggris oleh para teolog 
dan pengkhotbah Anglican yaitu Charles Gibbon dan Thomas Jackson. (https://
en.wikipedia.org/wiki/Golden_Rule) 

Hukum emas ini ditemukan di banyak agama dan budaya dan dipercaya sebagai etika 
timbal balik pada beberapa agama, walaupun ada beberapa agama melakukan hal 
yang berbeda. Hukum emas ini berisi sbb: 
1. Perbuatlah kepada orang lain seperti apa yang kamu kehendaki orang lain 

perbuat kepadamu (positive or directive form).
2. Jangan perbuat kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat 

kepadamu (negative or prohibitive form).
3. Apa yang kita ingin lakukan pada orang lain, lakukan juga pada diri kita sendiri 

(empathic or responsive form).

Konsep The Golden Rule ditemukan juga pada jaman Confusius (551-479BC) dan 
pada agama-agama seperti Buddha, Hindu, Judaisme, Taoisme, Zoroastrianism dan 
agama-agama besar lainnya di dunia. Hukum Etika timbal balik ini juga ditemukan 
pada prasasti Hammurabi (1790-1754BC). Pada tahun 1993 para pemimpin agama 
dunia mendeklarasikan The Golden Rule ini sebagai The Global Ethic.

Pertanyaan Induktif:
Jika semua agama dan kepercayaan di dunia jauh sebelum Yesus Kristus sudah 
mengajarkan The Golden Rule maka dapat dikatakan bahwa ini bukan pertama kali 
diajarkan oleh Yesus Kristus. Jika demikian, penekanan seperti apa yang ingin 
disampaikan oleh Yesus Kristus dengan mengutip hukum emas ini?   

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita sering memperlakukan orang lain dengan apa yang kita tidak suka orang 
lain perlakukan itu kepada diri kita sendiri? Relakah kita berubah saat ini.
     
Penutup: 
Berdoalah agar kita mampu menjadi alat Tuhan menjadi pelaku hukum emas ini.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-

orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri;  
Akulah TUHAN.” (Imamat 19:18)

Bacaan Alkitab Setahun : Roma 8-10
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DAY Selasa, 10 Desember 2019344

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

Sorga atau Kerajaan Sorga adalah kehidupan kekal yang dijanjikan Yesus kepada 
orang-orang yang percaya kepadaNya. Istilah “sorga” dipakai oleh penulis Alkitab 

menunjuk pada kehadiran Allah yang berkuasa dengan segala kehendakNya. 
Seberapa penting masuk sorga? Ternyata tidak semua orang berpikir sorga adalah 
hal penting. Mereka memilih sorga karena hanya tidak mau neraka. Sikap yang 
benar harusnya seseorang memilih sorga karena rindu ingin menikmati kehadiran 
sang Pencipta. Rabi Bentzion Kravitz mengatakan bahwa Yudaisme memang 
menganggap kehidupan sekarang lebih penting daripada kehidupan setelah 
kematian. Tapi, dia mengatakan bahwa “di sorga jiwa akan merasakan keadaan yang 
sangat menyenangkan. Mereka akan lebih memahami Allah dan dekat dengan-Nya”. 
(https://www.jw.org/id/publikasi/majalah/sadarlah-no1-2016-februari/apa-kata-
alkitab-surga/)

Cobalah periksa ulang motivasi kita, bisa sangat mungkin kita akan memilih neraka 
jika di neraka tidak ada penghukuman sekalipun tidak ada Allah. 

Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa sorga ada dan Tuhan Yesus naik 
ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadaNya dan 
setelah itu Ia akan datang kembali untuk menjemput kita setiap orang yang percaya 
supaya dimana Kristus berada di situ juga orang percaya berada. 
     
Pertanyaan Induktif:
Alkitab menyebutkan tentang ’tempat tinggal Allah di sorga’ dan mencatat bahwa ada 
’malaikat-malaikat di sorga’. (1 Raja 8:30; Matius 18:10) Sorga bukan hanya lambang, 
tapi suatu tempat yang benar-benar ada, tempat kediaman Allah. Apa maksud 
Yohanes 14:6? Apakah Yesus satu-satunya jalan atau salah satu jalan? 

Pertanyaan Reflektif:
Sungguhkah kita sudah percaya penuh kepada Tuhan Yesus? Apakah masih ada 
karaguan? Diskusikan dengan pada kelompok kecil sehingga kita dikuatkan.

Penutup: 
Berdoalah agar kita selalu siap ketika Tuhan memanggil kita kembali ke sorga.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaKu.”

(Yohanes 14:1)

Bacaan Alkitab Setahun : Roma 11-13
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DAYRabu, 11 Desember 2019 345

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Lukas 13:22-30

Kerajaan Allah (Yunani: hê basileia tou theou) dan Kerajaan Sorga (Yunani: hê 
basileia tôn ouranôn), adalah suatu gagasan atau konsep yang sama, tidak 

berlainan.  

Istilah Kerajaan Sorga hanya ada di Injil Matius, tidak akan ditemukan di bagian 
Alkitab lainnya. Mengapa? Karena Injil Matius ditujukan hanya untuk masyarakat 
Yahudi. Bagi orang Yahudi kata “Allah” sangat sakral dan tidak boleh terlalu sering 
diucapkan apalagi sembarangan. Saking sakralnya maka setiap kali pengucapan atau 
penulisannya harus dipersiapkan dengan sangat hati-hati, penuh hormat dan gentar. 
Masyarakat Yahudi tidak ingin menyebut nama Allah secara langsung, mereka lebih 
suka memakai kata pengganti. Matius yang menulis kepada orang Yahudi, lebih 
sering memakai kata Kerajaan Sorga sebagai pengganti Kerajaan Allah.  Sebaliknya 
Markus dan Lukas yang menulis Injil untuk masyarakat non Yahudi tidak pernah 
memakai istilah Kerajaan Sorga. Kedua penulis ini memakai istilah Kerajaan Allah, 
artinya sama dengan Kerajaan Sorga, agar lebih mudah dimengerti oleh non-Yahudi. 

Tuhan Yesus melukiskan pintu sorga itu sulit, sempit dan sesak. Sedangkan jalan 
menuju neraka itu mudah dan lebar. Menurut statistik, penduduk dunia yang 
beragama Kristen adalah 30%. Tetapi yang benar-benar sungguh menerima Tuhan 
Yesus hanya 10% dari total 30%.  Apakah statistik ini menandakan bahwa sedikit 
saja orang yang diselamatkan. Yang dipanggil banyak tetapi sedikit yang dipilih 
(Matius 22:14)

Pertanyaan Induktif
Ayat 27: Mengapa mereka yang mengajar dalam nama Tuhan, makan dan minum 
bersama dengan Tuhan, tetapi Tuhan binasakan kita karena kita berbuat kejahatan. Loh, 
kok bisa? Apakah kita yang aktif melayani Tuhan ternyata pembuat kejahatan?
Jelaskan mengapa bisa terjadi demikian?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita pembuat kejahatan melalui dunia rohani? 

Penutup:
Berdoa agar kerohanian kita bertumbuh dengan jujur dan tulus bukan kejahatan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Tetapi Ia akan berkata kepadamu: Aku tidak tahu darimana kamu datang, enyahlah dari 

hadapan-Ku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan!”
(Lukas 13:27)

Bacaan Alkitab Setahun : Roma 14-16
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DAY Kamis, 12 Desember 2019346

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Roma 7:13-26

Apakah masuk sorga sulit? Kenapa sulit masuk sorga? Jika standard masuk sorga 
adalah hukum Taurat maka pasti tidak ada satu manusiapun yang sanggup 

masuk sorga (Roma 7:24-25), karena semua orang telah berdosa dan kehilangan 
kemuliaan Allah (Roma 3:23). selain itu keselamatan bukan usaha manusia (Efesus 
2:8-9). Itulah sebabnya Natal begitu penting karena Yesus satu-satunya Juruselamat. 
Dalam sejarah manusia, terdapat tiga pandangan: 

i. Yesus bukan satu satunya jalan (pluralis), agama lain juga jalan   
 keselamatan. 
ii. Yesus satu satunya jalan, mengaku percaya secara pribadi tidak diperlukan  
 (inklusif), karena Yesus mati untuk semua orang.
iii. Yesus satu satunya jalan dan mengaku percaya secara pribadi diperlukan  
 (eksklusif). GPBB memegang poin ke 3 ini berdasarkan perkataan Kristus  
 di Yohanes 14:6. Karena itu jalan keselamatan sempit karena cuma ada satu  
 jalan.

Perikop STP kita hari ini berbicara tentang kuasa dosa yang begitu kuat yang tidak 
mampu kita atasi. Kita sudah terjual di bawah kuasa dosa (ayat 14). Tetapi ayat 25 
dengan indah menyatakan bahwa syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita 
karena Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari tubuh maut ini (ayat 24). Peganglah 
dan percaya terus pada poin ke 3 dan jangan pernah berubah.

Pertanyaan Induktif:
Apa maksudnya ayat 26? Apakah artinya dalam hidup kita selalu terdapat peperangan 
antara yang baik dengan yang jahat? Bagaimana agar kita selalu menang atas dosa?

Pertanyaan Reflektif:
Kapan terakhir kita menang atas godaan dan jebakan dosa? Mengapa bisa menang?

Penutup: 
Berdoalah agar kita selalu bisa memenangkan pertempuran melawan dosa.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Syukur kepada Allah! oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.”

(Roma 7:25)

Bacaan Alkitab Setahun: Kisah Para Rasul 20-23
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DAYJumat, 13 Desember 2019 347

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Yohanes 3:1-21

Perikop ini mengungkapkan isi hati dan tujuan Allah.
1. Kasih Allah amat luas untuk menjangkau semua orang (bnd. 1Tim 2:4).
2. Allah mengaruniakan Anak-Nya sebagai kurban penghapus dosa di atas kayu 

salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Kurban 
Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah (Rom 
8:32;1Yoh 4:10).

3. Percaya (Yun: pisteuo) mengandung tiga unsur utama:
•	 Keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan 

satu-satunya Juruselamat umat manusia yang hilang.
•	 Persekutuan yang menyangkal diri dan taat kepada Kristus (bnd. 

Yoh 15:1-10).
•	 Kepercayaan penuh di dalam Kristus bahwa Ia mampu dan bersedia 

menuntun kita hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan 
Allah di sorga. 

4. “Binasa” merupakan kata yang sering dilupakan dalam ayat Yohanes 3:16 ini. 
Kata ini tidak menunjuk kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukuman 
kekal yang begitu mengerikan.

5. “Hidup kekal” adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat 
kita dilahirkan kembali.

Pertanyaan Induktif:
“Kekal” bukan hanya mengacu kepada keabadian tetapi juga kepada kualitas kehidupan 
ini; suatu jenis kehidupan yang Ilahi. Seperti apakah kehidupan dengan kualitas Ilahi?  
(bnd. Yohanes 8:30-36)

Pertanyaan Reflektif:
Apakah setiap orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita?

Penutup:
Berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar kita semakin terbebas dari belenggu 
dosa.

Ayat Emas Hari ini: 
“Kata Yesus kepada mereka:”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang 

berbuat dosa, adalah hamba dosa.”
(Yohanes 8:34)

Bacaan Alkitab Setahun : Kisah Para Rasul 24-26
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DAY Sabtu , 14 Desember 2019348
Bacaan Alkitab Setahun : Kisah Para Rasul 27-28

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Roma 10:10-15 

Menurut statistik orang Kristen di dunia sebesar 30% dari populasi dunia. Tetapi 
yang benar-benar Kristen hanya 10%. Apakah saya termasuk yang 10% dan 

puas hanya 10%? Harus kita sadari bahwa kedamaian, kesembuhan, kebahagiaan 
dan keselamatan sejati hanya datang ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus. 
Jalan Kristus bukan saja jalan yang benar, tetapi pada akhirnya jalan satu-satunya 
menuju keselamatan. Jika kita begitu percaya bahwa Yesus satu-satunya Juruselamat 
maka sewajarnya kita kabarkan berita Natal itu ke semua orang. 

Pdt. Billy Graham memberikan empat langkah yang perlu dilakukan untuk menerima 
Yesus Kristus, yaitu:

•	 Pertama, sadar dan mengaku “Aku orang berdosa.” 
•	 Kedua, bertobat dan bersedia berbalik dan meninggalkan kehidupan lama 

yang bergelimang dosa. 
•	 Ketiga, percaya bahwa Yesus Kristus telah mati untuknya di kayu salib. 
•	 Keempat, menerima Yesus di dalam hidupnya melalui penyerahan diri  

dalam doa.

Proses terjadinya keempat langkah tersebut tidaklah sederhana. Memerlukan suatu 
proses dan waktu yang berbeda bagi setiap orang. Hal itu terjadi karena latar belakang 
pendidikan, faktor psikologis, sosiologis, ekologis, dan teologis seseorang berbeda. 
Namun proses ini hanya dapat terjadi jika ada pemberitaan Injil (Roma 10:10-15). 
Dalam hubungan itu Rasul Paulus mengatakan, “Pemberitaanku tidak kusampaikan 
dengan kata-kata hikmat, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh.”

Pertanyaan Induktif:
Roma 10:15 menjadi kunci pengabaran Injil. Apa artinya “diutus?” Setelah tahu 
artinya, apakah kita sadar bahwa diutus itu ternyata mudah dan sering kita abaikan.

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita bersedia diutus Tuhan untuk memberitakan Injil setiap hari, dimanapun 
dan apapun yang kita kerjakan?

Penutup:
Berdoalah dan berkata: “Ini aku Tuhan, utuslah aku.” 

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)
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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. 

Roma 14:8

“Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika 
kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau 

mati, kita adalah milik Tuhan.”

Minggu , 15 Desember 2019 349
Bacaan Alkitab Setahun : Kolose, Filemon
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PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KELIMA PULUH SATU 

DESEMBER 2019

Tema Khotbah    :  

“THE WAY OF WISDOM”  
(KELAHIRAN YESUS MEMBERIKAN HIKMAT KEPADA MANUSIA) 

Tanggal Khotbah :  Minggu, 16 Desember 2018
Pengkhotbah :  Pr. Yudi Jatmiko   
Bacalah terlebih dahulu :  Matius 2:13-18

Dalam ilmu yang mempelajari berbagai agama, ada konsep tentang evolusi 
agama. Dalam konsep ini dipaparkan bahwa agama-agama mengalami 

perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Di saat manusia masih primitif, 
agama yang dianut adalah politeisme (banyak Tuhan). Di saat manusia mulai 
berkembang, agama yang dianut adalah monoteisme (satu Tuhan). Dan di saat 
manusia berada di puncak pertumbuhannya dengan tingkat kebijaksanaan yang 
tertinggi, ateisme (tidak ada Tuhan) jadi banyak penganutnya. Apakah konsep 
ini benar? Apabila ada seorang anak yang tidak mengakui keberadaan orang 
tuanya setelah ia diasuh dan dibesarkan sampai ia bisa mandiri, pastilah hati 
orang tua anak itu akan sangat berduka. Demikian jugalah hati Tuhan di saat ada 
manusia yang ketika bisa melakukan segalanya dan punya hikmat yang tinggi 
tapi tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi apakah hikmat yang benar?  

Kristus mengembalikan pengenalan manusia tentang Allah menjadi benar: 
1. Di dalam dunia tidak hanya ada manusia, tapi juga ada Allah yang wajib 

disembah.
2. Manusia terpisah dari Allah karena pemberontakannya, tapi Kristus 

menjadi jalan supaya manusia bisa kembali bersama Allah.

Korelasi hikmat yang benar dengan perikop bacaan kita adalah:
1. Hikmat yang benar dihasilkan dari relasi yang dekat dengan Tuhan. Di 

zaman Yusuf, orang Israel tidak mendengar hal-hal rohani selama empat 
ratus tahun. Tapi Yusuf tetap dapat mengerti kehendakNya karena 
kedekatan relasi dengan Tuhan.

2. Hikmat juga dihasilkan dari ketaatan terhadap perintah Tuhan. Ketaatan 
Yusuf ditandai dengan 3 kata kerja: Bangunlah, Ambillah, Pergilah. Yusuf 
melakukan semuanya itu tanpa menunda-nunda. Ketaatan bukanlah 
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suatu hal yang mudah. Tapi kita bisa menjadi taat di saat ketaatan kita 
berdasarkan pada kasih.

Hikmat yang salah bisa membawa dampak yang sangat mengerikan. Herodes 
memiliki kekuasaan dan hikmat manusia yang besar, namun dia tidak 
mengindahkan Tuhan. Akibatnya Herodes membawa malapetaka bagi banyak 
manusia.

Hikmat yang benar memberkati pemiliknya. Dalam konteks Yusuf dan Maria, 
ialah pengalaman rohani menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah bagi 
umat manusia. Dalam konteks kehidupan kita, penyertaan Tuhan yang tiada 
putus-putusnya tersedia bagi kita yang berjalan dalam hikmat Tuhan.

Bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan ataupun sebagai orang tua?  Kita 
dapat menyediakan segala kebutuhan materi dan pendidikan untuk kita atau 
anak kita. Tapi dapatkah kita memperlengkapi diri kita atau anak kita dengan 
pengalaman rohani yang menghasilkan hikmat yang benar? ST P

  
 



118   •  Saat Teduh Pribadi  •

DAYSenin, 16 Desember 2019                                                 350

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Matius 2:13-18 

Dalam sosiologi agama ada konsep tentang evolusi agama yaitu bahwa agama-agama 
mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Di saat manusia masih 

primitif, agama yang dianut adalah politeisme (banyak Tuhan). Di saat manusia mulai 
berkembang, agama yang dianut adalah monoteisme (satu Tuhan). Dan di saat manusia 
berada di puncak pertumbuhannya dengan tingkat kebijaksanaan yang tertinggi, ateisme 
(tidak ada Tuhan) jadi banyak penganutnya. 

Apakah konsep ini benar?  Apabila ada seorang anak yang tidak mengakui keberadaan 
orang tuanya setelah ia diasuh dan dibesarkan sampai ia bisa mandiri, pastilah hati orang 
tua anak itu akan sangat berduka.  Demikian jugalah hati Tuhan di saat ada manusia 
yang ketika bisa melakukan segalanya dan punya hikmat yang tinggi tapi tidak mengakui 
adanya Tuhan.

Lantas apa korelasinya dengan Matius 2:13-18? Allah berfirman kepada manusia 
(Yusuf) memakai malaikat dan melalui mimpi agar Yusuf dan keluarga mengungsi untuk 
sementara waktu ke Mesir. Allah tetap berfirman kepada manusia di sepanjang zaman.  
Pada zaman sekarang Alkitab adalah Firman Allah dan melalui membaca kita semakin 
mengerti kehendak Allah. Setiap hari kita membaca Alkitab maka setiap hari Allah 
berfirman kepada kita.

Pertanyaan Induktif:
Apakah artinya jika kita tidak membaca Alkitab setiap hari itu sama artinya Allah 
tidak berfirman kepada kita pada hari itu? Mengapa Tuhan ijinkan pembunuhan 
semua anak-anak berusia 2 tahun ke bawah? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita rindu dan rutin membaca Alkitab setiap hari? Menantikan Allah 
berfirman setiap hari?
     
Penutup: 
Berdoalah untuk kerinduan dan kerutinan kita membaca Alkitab setiap hari.

Ayat Emas Hari Ini: 
“FirmanMu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.”

(Mazmur 119:105)

Bacaan Alkitab Setahun : Efesus
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DAY Selasa, 17 Desember 2019351

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Matius 4:1-11 

Seorang sosiolog agama terkenal Max Weber tak hanya membagi masyarakat 
berdasarkan kemajuan teknologi, namun ia juga membongkar nilai, norma, dan 

pengetahuan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat itu. Menurut Weber, 
kehidupan masyarakat pre-industrial banyak dipengaruhi oleh tradisi, sementara 
kehidupan masyarakat industrial-capitalist banyak dipengaruhi oleh rasionalitas.  
Apakah fungsi rasio akan menyebabkan religiusitas berkurang?  Apakah agama 
membuat manusia menjadi bodoh karena irasional dan ketika rasio bekerja maka 
manusia mulai “sadar akan kebodohan”nya dan menjadi ateis atau free thinker?
Menurut Thomas Aquinas, filsuf sekaligus rohaniwan abad ke-13, iman dan rasio 
adalah dua hal yang tidak mungkin bertentangan.  Keduanya dapat saling menopang 
karena keduanya berasal dari Allah.  Artinya melalui rasio, kita berupaya mengkaji, 
meneliti, mencari sebab-akibat, berpikir dan sebagainya untuk sampai pada 
pemahaman tertentu. Sementara dalam iman, kita menerima hal yang tidak dapat 
kita pikirkan, tetapi kita dapat merasakannya.  Artinya kita menerima dengan kaca 
mata iman kita, bahwa ada Zat Tertinggi yang mengatur.

Kristus mengembalikan pengenalan manusia tentang Allah menjadi benar: 
1. Di dalam dunia tidak hanya ada manusia, tapi juga ada Allah yang wajib  
 disembah.
2. Manusia terpisah dari Allah karena pemberontakannya, tapi Kristus  
 menjadi jalan supaya manusia bisa kembali bersama Allah.

Kristus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti tetapi juga setiap Firman 
yang keluar dari mulut Allah.  Roti dan Firman adalah dua aspek kebutuhan vital 
manusia.  Dengan rasio kita mencari roti tetapi dengan Firman Tuhan kita memakai 
rasio untuk mencari roti dengan benar dan halal.
     
Pertanyaan Induktif:
Menurut Anda apa penyebab utama sehingga seseorang menjadi ateis?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah karena kebutuhan roti maka kita meninggalkan asas-asas iman?

Penutup: 
Berdoa memohon kekuatan agar kita bisa menjaga kekudusan hidup kita.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Tetapi Yesus menjawab: “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja,

 tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.”
(Matius 4:4)

Bacaan Alkitab Setahun : Filipi
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DAYRabu, 18 Desember 2019 352

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: Yakobus 3:13-18

Hikmat (wisdom) adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam 
mengenai orang, barang, kejadian atau situasi, yang menghasilkan 

kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian dan perbuatan sesuai 
pengertian tersebut. Seringkali membutuhkan penguasaan reaksi emosional 
seseorang (passion) supaya prinsip, pertimbangan, dan pengetahuan universal 
dapat menentukan tindakan seseorang.  Sinonim hikmat termasuk: kebijaksanaan, 
kecerdasan, akal budi, akal sehat, kecerdikan. Bahasa Inggris: sagacity, discernment, 
or insight. (Amsal 8:12)

Surat Yakobus berkata bahwa hikmat itu masuk akal, fleksibel, penuh 
pengampunan, pendamai, penuh pengertian, suka mengunjungi, bersikap sopan, 
dan ramah. Hikmat itu rendah hati, terbuka, sederhana, lembut, dan murah 
hati (Yakobus 3:17).  Hikmat berasal dari sorga (Yakobus 1:5). Charles Spurgeon 
menulis: “Hikmat adalah keindahan hidup yang hanya bisa dihasilkan karya Allah 
dalam diri kita.”

Hikmat yang benar dihasilkan dari relasi yang dekat dengan Tuhan.  Di zaman Yusuf, 
(Matius 2) orang Israel tidak mendengar hal-hal rohani selama empat ratus tahun.  
Tapi Yusuf tetap dapat mengerti kehendakNya karena kedekatan relasi dengan 
Tuhan.  Hikmat juga dihasilkan dari ketaatan terhadap perintah Tuhan. Ketaatan 
Yusuf ditandai dengan 3 kata kerja: Bangun, Ambil dan Pergi ke Mesir. Yusuf 
melakukan semuanya itu tanpa menunda-nunda.  Ketaatan bukanlah suatu hal yang 
mudah. Tapi kita bisa menjadi taat di saat ketaatan kita berdasarkan pada kasih.

Pertanyaan Induktif
Ayat 18: Kebenaran ditaburkan dalam damai dan menghasilkan damai.  Apakah 
ini berarti bahwa kebenaran selalu menghasilkan damai? Jika kebenaran membuat 
kebencian maka itu adalah kebenaran palsu?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita mempunyai hikmat?

Penutup:
Berdoalah meminta hikmat dari Tuhan.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Akulah hikmat; padaku ada pengertian, kebijaksanaan dan pengetahuan.”

(Amsal 8:12, versi Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini)

Bacaan Alkitab Setahun : 1 Timotius
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DAY Kamis, 19 Desember 2019353

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama: 1 Raja-Raja 3:16-28

Raja Salomo menghadapi kasus yang sulit. Dua orang wanita memperebutkan 
seorang bayi.  Kedua wanita tersebut tinggal serumah, keduanya sama-sama 

melahirkan bayi putera, salah satu bayi meninggal dunia dan sekarang kedua 
wanita itu sama-sama mengklaim sebagai ibu dari bayi yang hidup itu.  Tidak ada 
saksi dalam kasus itu. Tampaknya kasus itu sudah dibawa ke “pengadilan” tetapi 
tidak sanggup diselesaikan sehingga harus naik sampai kepada Raja Salomo.  
Kita semua telah tahu bagaimana Raja Salomo menyelesaikan kasus itu dengan 
sederhana tetapi sempurna.  Raja Salomo memiliki hikmat yang luar biasa.  Semua 
orang terkagum (1 Raja-Raja 3:12, 28)

Pertanyaan bagi kita: Haruskah kita memiliki kecerdasan luar biasa atau 
pendidikan yang tinggi untuk memperoleh hikmat Ilahi? Tentu saja tidak. Allah 
bersedia memberikan hikmatNya kepada kita, tidak ditentukan oleh latar belakang 
dan pendidikan kita (1 Korintus 1:26-29). Bagaimana memperoleh hikmat Ilahi? 

1. Kita perlu takut akan Allah. “Takut akan Allah adalah permulaan hikmat” 
(Amsal 9:10).

2. Kita harus rendah hati dan sederhana (Amsal 11:2).
3. Kita harus setia, rindu, dan rutin mempelajari Firman Tuhan (Amsal 2:1-5).

Pertanyaan Induktif:
Perhatikan ayat 28, apakah korelasi antara hikmat dari Allah dan keadilan?

Pertanyaan Reflektif:
Sudahkah kita memiliki hikmat dari Allah?  Apakah kita dikenal sebagai orang 
berhikmat?

Penutup: 
Berdoalah agar banyak orang boleh datang untuk meminta nasehat dari kita karena 
mereka mengenal kita sebagai orang yang benar dan berhikmat.

Ayat Emas Hari Ini: 
“Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN,  

dan mengenal Yang Mahakudus adalah pengertian.”
(Amsal 9:10)

Bacaan Alkitab Setahun : Titus
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DAYJumat, 20 Desember 2019 354

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  1 Raja-Raja 12:1-24

Raja Salomo baru saja meninggal dunia. Tidak lama setelah itu datanglah 
Yerobeam dan segenap jemaah Israel kepada Rehabeam untuk meringankan 

semua beban berat yang ditetapkan oleh Raja Salomo. Jika dikabulkan maka mereka 
akan melayani Rehabeam dengan setia.  Awalnya Rehabeam meminta nasehat dari 
para orang tua, tetapi akhirnya ditolaknya, malah Rehabeam meminta nasehat 
kepada orang-orang muda teman sebayanya.  Kita tahu akhirnya pecahlah kerajaan 
Israel.

Hikmat yang salah bisa membawa dampak yang sangat mengerikan. Contoh lain 
adalah Herodes yang memiliki kekuasaan dan hikmat manusia yang besar, namun 
dia tidak mengindahkan Tuhan. Akibatnya Herodes membawa malapetaka bagi 
banyak manusia.  Sebaliknya hikmat yang benar memberkati pemiliknya. Dalam 
konteks Yusuf dan Maria ialah pengalaman rohani menjadi bagian dari rencana 
keselamatan Allah bagi umat manusia. Dalam konteks kehidupan kita, penyertaan 
Tuhan yang tiada putus-putusnya tersedia bagi kita yang berjalan dalam hikmat 
Tuhan.

Bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan ataupun sebagai orang tua? Kita dapat 
menyediakan segala kebutuhan materi dan pendidikan untuk kita atau anak kita. 
Tapi dapatkah kita memperlengkapi diri kita atau anak kita dengan pengalaman 
rohani yang menghasilkan hikmat yang benar?

Pertanyaan Induktif:
Apakah berarti hikmat yang benar hanya ada pada orang yang sudah tua?  

Pertanyaan Reflektif:
Ketika kita mempunyai pergumulan dan masalah, apakah kita meminta nasehat 
kepada orang yang tepat atau orang yang salah sehingga masalah kita semakin 
rumit?

Penutup:
Berdoalah untuk masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini.  Mohon Tuhan 
beri kita hikmat sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.

Ayat Emas Hari ini: 
“Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti 

orang bebal, tetapi seperti orang arif.”
(Efesus 5:15)

Bacaan Alkitab Setahun : 1 Petrus
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DAY Sabtu, 21 Desember 2019355
Bacaan Alkitab Setahun : Ibrani 1-6

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Amsal 13:20-24 

Bagi bangsa Ibrani kuno mendidik anak dengan disiplin merupakan suatu 
cara menghindari anak jadi bodoh dan dapat membahayakan orang lain.  

Pendidikan anak merupakan bentuk bagaimana bangsa Israel menjadikan 
bangsanya tetap hidup takut akan Tuhan, dan menjadi bangsa yang kuat. Sebab 
dengan anak mendengarkan didikan berarti anak bisa merealisasikan didikan 
itu dalam kehidupan mereka setiap hari. Anak terhindar dari hal-hal yang bodoh 
yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bangsa Israel menjadi kuat dan takut 
akan Tuhan. Tidak ada kemiskinan, penipuan, dan ketidakadilan. Tanggung-jawab 
orang tua adalah mendidik anak.  Orang tua harus menjadikan anak pintar dan 
berhikmat. Walaupun anak keras kepala ataupun degil, orang tua jangan putus asa 
dalam mendidiknya. Orang tua diberikan kewenangan oleh hukum yang berlaku 
pada waktu itu untuk mendidik anak yang keras kepala dan degil dengan tongkat, 
dengan tujuan supaya anak jangan mati dengan kebodohannya. Dalam masyarakat 
Israel menggunakan tongkat dalam mendidik merupakan cinta kasih orang tua 
terhadap anak. Dengan kata lain tongkat dipakai untuk memukul anak ketika anak 
tidak mau mendengarkan didikan dari orang tua (bdk. Amsal 13:24).

Pendidikan anak bagi bangsa Israel berhubungan erat dengan keselamatan. Orang 
tua mengarahkan anak untuk takut akan Tuhan dan menjalankan apa yang baik 
dan benar.  Ketika anak mendengarkan didikan dari orang tua, hati dan jiwa 
anak akan bersuka ria sebab kebaikan dan kebenaran ada dalam dirinya, serta 
keselamatan akan dimilikinya. (http://wwwstevenkumenitblogspotcom.blogspot.
com/2019/04/anak-yang-berhikmat-kesukaan-orang-tua.html)

Pertanyaan Induktif:
Perhatikan ayat 20 dan bandingkan dengan 1 Korintus 15:33; Efesus 5:7, Mengapa 
manusia lebih mudah terpengaruh daripada mempengaruhi?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita rindu mempengaruhi bukan dipengaruhi? 

Penutup:
Berdoalah agar kita memiliki kepribadian yang kokoh untuk tidak mudah dipengaruhi. 

Ayat Emas Hari ini: 
“Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya; tetapi siapa yang 

mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya.”
(Amsal 13:24)
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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. 

Amsal 13:21

“Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi Ia 
membalas orang benar dengan kebahagiaan.” 

Minggu , 22 Desember 2019 356
Bacaan Alkitab Setahun : Ibrani 7-10



Catatan Pribadi

•  Saat Teduh Pribadi  •   125



126   •  Saat Teduh Pribadi  •

PENGANTAR SAAT TEDUH PRIBADI (STP)
MINGGU KELIMA PULUH DUA  

DESEMBER 2019

Tema Khotbah    :  

“MY OWN WAY”  
(KELAHIRAN YESUS MENYADARKAN MANUSIA TIDAK HIDUP 

MENURUT UKURAN SENDIRI) 

Tanggal Khotbah :  Minggu, 23 Desember 2018
Pengkhotbah :  Pr. Anthon Simangunsong  
Bacalah terlebih dahulu :  Yesaya 53:6, Amsal 14:12

Survey mega church di USA menyimpulkan bahwa kemajuan negara tidak 
membuat suatu negara itu lebih dekat kepada Tuhan. Konteks tersebut 

dialami juga oleh Nabi Yesaya. Pemimpin bangsa Israel ialah Raja Uzia. Pada 
akhir hidup Raja Uzia, Israel berkembang sangat pesat, namun bangsa Israel 
tidak menjadi bangsa yang semakin dekat dengan Tuhan, tetapi bangsa yang 
semakin jauh dari Tuhan sampai kemudian dihancurkan-Nya. Dalam Yesaya 
53:6, manusia diibaratkan sebagai domba yang mencari jalannya sendiri. Antara 
manusia dan domba terdapat dua kesamaan, yaitu:

1. Sama-sama memiliki pemikiran yang single minded. Domba dan manusia 
sering tidak menyadari konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. 

2. Sama-sama berlari ketika ketakutan dan menjadi tersesat. Bahkan, 
ketersesatan ini dapat membawa kepada ketersesatan yang kekal. 
Manusia semakin terperosok ke dalam dosa tetapi berusaha tetap 
dekat dengan Tuhan, namun memakai cara-cara yang tidak sesuai 
kehendak Tuhan. Dalam keseharian yang kita lakukan bukan kehendak 
Tuhan, tetapi ingin kehendak kita sendiri. Amsal 14:12, “Ada jalan yang 
disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.” 

Terdapat tiga kesalahan yang biasa kita lakukan.
1. Tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Seharusnya kita bertanya 

kepada Tuhan bagaimana seharusnya hidup. Kita tidak mampu berjalan 
tanpa Tuhan.

2. Kita sering bergantung kepada logika kita. Tuhan memiliki jalan 
dan pemikiran yang lebih tinggi dari logika kita. Abraham dijanjikan 
menjadi bangsa yang besar pada umur 75 tahun, sesuatu yang tidak 
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wajar bagi manusia. Sama seperti Musa yang dipanggil pada saat sudah 
berumur 80 tahun dan ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel mengitari 
Yerikho selama 7 hari.

3. We hear what we want to hear. Kita hanya mau mendengar apa yang 
mau kita dengar. 2 Timotius 4:3 menyatakan bahwa akan terjadi orang 
tidak akan tertarik akan pengajaran benar. Kita pun sering seperti itu. 
Keinginan kita berada di atas kebenaran Tuhan. Seringkali kebenaran 
menyakitkan atau tidak enak didengar. Hal ini akan terjadi di zaman 
akhir. Kita harus melawan hal ini dan hidup berdasarkan firman Tuhan. 
Walaupun tidak mudah berjalan bersama Tuhan, tetapi kita akan 
bahagia bersamaNya. Ketika kita menggantungkan hidup kita di dalam 
Tuhan, Tuhan akan menyertai dan menurunkan berkatNya kepada 
kita. Put God first, jadikan Tuhan prioritas di dalam hidup kita. Follow 
his teaching. Kita akan mendapatkan damai ketika kita melibatkan dan 
mengikuti Tuhan.  ST P  
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DAYSenin, 23 Desember 2019 357

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Amsal 17:13-16

Ada satu tulisan di Kompasiana.com, “Apakah Kemajuan Peradaban Terkait 
dengan Agama? Apakah kemajuan peradaban Barat, misalnya, terkait dengan 

agama Kristen/Katolik? Apakah kemajuan negara China sekarang ini terkait dengan 
agama dan tradisi Konfusianisme, misalnya? Apakah kehebatan bangsa Yahudi yang 
melahirkan banyak ilmuwan besar pemenang hadiah Nobel terhubung dengan agama 
Yahudi?  Pertanyaan semacam ini tak bisa dijawab dengan mudah. Dulu, Max Weber, 
salah satu pendiri sosiologi modern, membuat suatu tesis yang terkenal tentang 
kaitan antara bangkitnya kapitalisme dengan ajaran tertentu dalam agama Kristen, 
terutama aliran Calvinis. Tesis Weber ini menjadi perdebatan panjang, pro-kontra. 
Negara-negara sekuler yang ikatannya dengan agama makin longgar justru lebih 
maju daripada negara-negara yang memegang tradisi agama secara kukuh. Tetapi 
mengatakan bahwa agama sama sekali tak punya peran dalam kemajuan sebuah 
negara atau peradaban juga tidak “fair”, tidak adil. Etos-etos tertentu dalam agama 
mungkin saja mendorong kemajuan sebuah peradaban.

Kita setuju bahwa produk-produk material bukanlah yang menentukan kemajuan 
sebuah peradaban. Yang menentukan kemajuan adalah spirit atau roh yang 
melandasi peradaban itu. Alkitab berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti 
saja tetapi juga dari firman Tuhan (Matius 4:4) Jelas sekali bahwa jasmani dan 
rohani; roti dan firman; sekuler dan religius keduanya penting dan bersatu untuk 
memajukan satu peradaban. Uang bukan segala-galanya tetapi segala-galanya butuh 
uang. Masalahnya bukan pada uang tetapi pada cara-cara untuk mendapatkan dan 
memakai uang itu. Kekristenan mengajarkan kuat cari uang dengan benar dan pakai 
uang dengan benar. Amsal 17:16, “Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk 
membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi?” Jadi agama dan peradaban saling 
terkait satu sama lain.

Pertanyaan Induktif:
Apakah peranan iman pada kemajuan intelektual dan peradaban manusia?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita menjadi manusia yang tinggi ilmu dan tinggi iman?

Penutup:
Berdoalah agar kita memiliki keserasian antara iman dan ilmu.

Ayat Emas Hari ini: 
 “Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak 

berakal budi?” (Amsal 17:6)

Bacaan Alkitab Setahun : Ibrani 11-13
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DAY Selasa, 24 Desember 2019358
Bacaan Alkitab Setahun : 2 Timotius

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Yesaya 53:1-12 

Dalam Yesaya 53:6, manusia diibaratkan sebagai domba yang mencari jalannya 
sendiri. Antara manusia dan domba terdapat dua kesamaan, yaitu,

1. Sama-sama memiliki pemikiran yang single minded. Domba dan manusia  
sering tidak menyadari konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. 

2. Sama-sama berlari ketika ketakutan dan menjadi tersesat. Bahkan, 
ketersesatan ini dapat membawa kepada ketersesatan yang kekal. Manusia  
semakin terperosok ke dalam dosa tetapi berusaha tetap dekat dengan 
Tuhan, namun memakai cara-cara yang tidak sesuai kehendak Tuhan. 
Dalam keseharian yang kita lakukan bukan kehendak Tuhan, tetapi ingin 
kehendak kita sendiri. Amsal 14:12, “Ada jalan yang disangka orang lurus, 
tetapi ujungnya menuju maut.” 

Seperti domba yang tidak berdaya melindungi diri sendiri atau melepaskan diri 
ketika bahaya datang, dan menjadi tersesat tanpa seorang gembala. Masing-masing 
mengambil jalannya sendiri. Masing-masing kita lebih memilih jalan kita sendiri 
ketimbang jalan Allah. Inilah hakikat dosa atau “tersesat.” Jadi permulaan dari 
tersesat adalah ketika kita ingin coba-coba berjalan sendiri, menikmati pilihan 
sendiri dan tak terasa semakin jauh dari jalan semula. 

Pertanyaan Induktif:
Coba berikan tema pada bagian bagian sbb:
1. Ayat 1-3 :
2. Ayat 4-5 :
3. Ayat 6-10 :
4. Ayat 11-12 :

Pertanyaan Reflektif:
Dari empat bagian di pertanyaan induktif, manakah bagian yang paling penting 
yang ingin ditekankan oleh pemberitaan Nabi Yesaya? Dan apa pelajarannya bagi 
kita?

Penutup:
Berdoa mohon Tuhan pimpin jalan kita sehingga kita tidak tersesat. 

Ayat Emas Hari ini: 
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, 

tetapi TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.” 
(Yesaya 53:6)
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DAYRabu, 25 Desember 2019 359

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Lukas 2:8-20

Hari ini kita memperingati Natal. Entah sudah berapa kali kita merayakannya. 
Natal (dari bahasa Portugis yang berarti “kelahiran”). Natal pertama Allah 

memberikan hadiah yaitu AnakNya yang tunggal, yang sangat dikasihiNya kepada 
manusia yang berdosa. Hadiah dari Tuhan itulah yang membawa keselamatan 
manusia dari hukuman kekal. Natal-natal selanjutnya giliran manusia yang 
memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Para gembala di Lukas 2:8-20 menyambut 
Natal dengan memberitakan kabar Natal (ayat 17). 

Ini sama artinya mereka memberi hadiah mulut mereka untuk digunakan 
memuji, memuliakan dan memberitakan Yesus kepada setiap orang (ayat 20). 
Para orang Majus di Matius 2:1-12 rela menempuh perjalanan jauh mengikuti 
arah bintang dan setelah bertemu dengan Yesus, mereka sujud menyembah dan 
memberikan hadiah emas, kemenyan dan mur. Para gembala dan para Majus 
telah memberi contoh bahwa Natal adalah saat untuk memberi hadiah kepada 
Tuhan. Ketika kita diundang ke perayaan ulang tahun seseorang, bukankah kita 
yang memberi hadiah kepada yang berulang tahun bukan sebaliknya.  

Lantas, bagaimana dengan kita? Natal demi Natal, hadiah apa yang kita berikan untuk 
Tuhan? Apakah kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup sebagai hadiah Natal 
kepada Kristus? Tubuh yang hidup artinya hidup yang berubah, tinggalkan dosa 
dan memulai hidup sebagai murid Kristus. Apakah kita mempersembahkan mulut 
kita sebagai hadiah Natal seperti para gembala? Apakah kita mempersembahkan 
emas, kemenyan dan mur seperti para Majus? Sudahkah kita mempersiapkan hadiah 
untuk Kristus di Natal ini? Natal bukanlah baju baru tetapi hidup baru tetapi kita 
tidak pernah hidup baru dan ritual belanja tetap dilaksanakan untuk mempercantik 
diri sendiri, rumah sendiri dan gereja sendiri. Natal katanya harus dirayakan dengan 
kesederhanaan tetapi lagi-lagi kita juga tidak berani memotong budget anggaran 
natal. Natal katanya juga harus dirayakan dalam suasana keprihatinan tetapi lucunya 
acaranya penuh dengan kemeriahan bahkan cenderung mewah: tarian, nyanyian-
nyanyian, door prize, makanan berlimpah, drama, souvenir, tata lampu dan sound 
system puluhan ribu watt. Lantas apanya yang diprihatinkan? Beranikah atau maukah 
seluruh gereja-gereja di Indonesia memberi hadiah kepada Tuhan Yesus dengan tidak 
merayakan Natal, hanya kebaktian Natal, dan memakai semua anggaran Natalnya 
untuk membangun sekolah sekolah bermutu atau pusat kesehatan berkualitas di 
daerah tertinggal dan terpencil di Indonesia atau di daerah lain. Jika semua gereja 
mau dan berani, alangkah indahnya setiap tahun di hari Natal ada satu-dua daerah 
tertinggal menjadi berkembang.  

Bacaan Alkitab Setahun : 2 Petrus, Yudas
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Marilah, kita mulai menciptakan tradisi baru yaitu Natal bukan lagi perayaan, bukan 
lagi kemegahan drama, dekorasi, hadiah, kostum, shopping, makan dan minum. 
Para gembala mempersembahkan mulut dan hidup mereka. Para orang Majus 
mempersembahkan hidup dan harta mereka. Bagaimana dengan kita? Selamat hari 
Natal 2019. Selamat mempersembahkan hadiah terindah untuk Tuhan Yesus.

Acara Spesial: Buatlah Kebaktian Natal sederhana dengan keluarga kita.

Selamat Hari Natal 
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DAYKamis, 26 Desember 2019 360
Bacaan Alkitab Setahun : 1 Yohanes

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Yohanes 8:30-36 

Persoalan dalam kehidupan kita seringkali bersumber karena kita tidak ingin 
mendengar. Kita cuma maunya berbicara. Jika kita mau mendengarpun kita 

hanya mau mendengar apa yang kita mau dengar. We hear what we want to hear. 
We don’t care if we don’t want to hear. Kekristenan mengajar agar kita mendengar 
suara kebenaran bukan suara kejahatan. Mendengar suara kebenaran terus 
menerus akan memerdekakan kita dari dosa (Yohanes 8:32). Orang orang Yahudi 
menafsirkan merdeka dalam arti ekonomi-politis, tetapi maksud Yesus adalah 
teologis yaitu merdeka dari dosa. Mendengar suara kebenaran (firman Tuhan) 
akan membangun fondasi iman yang kuat melalui pengenalan akan Allah dan 
memampukan kita bertumbuh dengan sehat, merdeka dan menghasilkan buah 
Roh Kudus. 

2 Timotius 4:3 menyatakan bahwa akan terjadi orang tidak akan tertarik 
mendengar pengajaran yang benar. Mereka hanya mau mendengar apa yang 
memuaskan telingat mereka bukan yang menyakitkan telinga mereka. Keinginan 
kita berada di atas kebenaran Tuhan. Seringkali kebenaran tidak enak didengar 
dan menyakitkan. Kita harus melawan hal ini dan hidup berdasarkan firman 
Tuhan. Walaupun tidak mudah berjalan bersama Tuhan, tetapi kita akan bahagia 
bersamaNya. Ketika kita menggantungkan hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan 
akan menyertai dan memberkati kita. Put God first, jadikan Tuhan prioritas di 
dalam hidup kita. Follow his teaching. Kita akan mendapatkan damai ketika kita 
melibatkan dan mengikuti Tuhan.

Pertanyaan Induktif:
Yohanes 8 adalah pengajaran Yesus yang sangat keras kepada bangsa Yahudi. 
Mengapa banyak orang percaya kepada Yesus (ayat 30) walau pengajaranNya 
begitu dalam dan keras?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah kita saat ini sudah benar-benar merdeka dari dosa?

Penutup:
Berdoa mohon Tuhan bebaskan kita dari perbudakan dosa. 

Ayat Emas Hari ini: 
 “Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.”  

(Yohanes 18:37)
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DAY Jum’at, 27 Desember 2019361

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  2 Yohanes 1:4-11

Kasih adalah alasan utama Allah menjelma menjadi manusia. KasihNya kepada 
manusia ciptaanNya sangat luar biasa dan tak terukur oleh apapun dan tak 

terlukiskan oleh kata-kata apapun. Edwin Lois Cole menuliskan dengan sangat 
indah definisi dari cinta: “Cinta berkeinginan untuk menguntungkan orang lain 
dengan pengorbanan diri karena cinta ingin memberi. Nafsu berkeinginan untuk 
keuntungan diri dengan mengorbankan orang lain, karena nafsu berkeinginan 
untuk mendapatkan.” 

Cinta seringkali disalah-artikan karena terlalu mudah orang melabel sebuah 
perasaan atau tindakan atas nama cinta. Tetapi Edwin Lois Cole dengan sangat 
baik menunjukkan kepada kita perbedaan “Love” dengan “Lust”. Cinta dinyatakan 
dengan pemberian dan ditunjukkan dengan pengorbanan. Amy Carmichael, 
seorang misionaris yang melayani di India selama 55 tahun berkata bahwa kita 
bisa memberi tanpa cinta, tapi tidak bisa mencintai tanpa memberi.
(https://kabarindonesia.com/berita.php?pil=19&jd=RENUNGAN+NATAL%3A+Ci
nta+yang+Turun+ke+Dunia&dn=20171222033736) 

Natal merupakan bukti dari kasih Tuhan, ketika Yesus meninggalkan sorga yang 
nyaman dan penuh kemuliaan untuk lahir ke dunia yang penuh penderitaan dan 
dosa dan untuk menjalankan misi penyelamatan umat manusia. 

Pertanyaan Induktif:
Apakah ukuran kasih menurut ayat 6? 

Pertanyaan Reflektif:
Apakah hidup kita menjadi penyesat seperti dinubuatkan di ayat 7?

Penutup:
Berdoa memohon agar kita berani menolak ajaran yang berbeda seperti yang 
selama kita kita terima di GPBB.

Ayat Emas Hari ini: 
 “Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu 

menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya.”  
(2 Yohanes 1:10)

Bacaan Alkitab Setahun : 2, 3 Yohanes
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DAYSabtu, 28 Desember 2019 362
Bacaan Alkitab Setahun : Wahyu 1-5

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Roma 5:1-11 

Natal sesungguhnya adalah pembuktian pengharapan yang tidak sia-sia. Roma 
5 berbicara tentang penantian panjang akan datangnya Mesias. Dan terbukti 

bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Iman, pengharapan dan kasih dapat 
dikatakan sebagai tiga jantung kekristenan (1 Korintus 13:13).

Harapan dapat membuat seseorang bertahan melalui pencobaan iman, kesulitan 
atau tragedi kemanusiaan yang mungkin terlihat luar biasa. Harapan dipandang 
sebagai “sauh bagi jiwa” (Ibrani 6:19). Ribuan tahun generasi demi generasi berlalu, 
pengharapan penggenapan janji Tuhan terus dipegang dan ternyata pengharapan 
itu sungguh tidak mengecewakan. Maka ketika kita saat ini merayakan Natal, 
pengharapan apa yang masih kita harapkan. Janganlah kita mengharapkan 
perkara-perkara material sebagai hadiah Natal, tetapi berharaplah agar kehidupan 
rohani kita menjadi lebih baik di tahun 2020.

Dunia tidak sempurna, banyak ketidakpastian dan bahaya. Kita tidak tahu masa 
depan kita, tetapi satu yang kita tahu Tuhan Yesus akan datang kembali untuk 
kedua kalinya.

Orang percaya seharusnya memiliki pengharapan yang besar. Mengapa? Karena 
kita memiliki Tuhan sang Pembebas. Dengan kata lain tidak ada kata putus asa 
dalam kamus kehidupan orang Kristen sejati.

Pertanyaan Induktif:
Apa artinya “bermegah dalam kesengsaraan?” (ayat 3) Bukankah banyak orang 
sampai berdoa berpuasa, dll untuk meminta Tuhan menjauhkan dirinya dari 
kesengsaraan. Mengapa rasul Paulus justru berkata bahwa kesengsaraan adalah 
kemegahan?

Pertanyaan Reflektif:
Apakah iman kita bertumbuh melalui kesengsaraan iman?

Penutup:
Berdoalah agar kita kuat dan tegar menghadapi segala penderitaan hidup. 

Ayat Emas Hari ini: 
“Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam  

thati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.” 
(Roma 5:5)
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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. 

Roma 6:10

“Sebab kematianNya adalah kematian terhadap dosa, 
satu kali dan untuk selama-lamanya dan kehidupanNya 

adalah kehidupan bagi Allah.”

Minggu, 29 Desember 2019363
Bacaan Alkitab Setahun : Wahyu 6-11
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DAYSenin, 30 Desember 2019 357

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Mazmur 125

Tahun 2019 dunia banyak dikejutkan dengan berbagai bencana alam, kebakaran 
hutan, mencairnya es di kutub, pemanasan global, anomaly cuaca esktrim, 

kerusuhan, kriminalitas, pembunuhan, bunuh diri, terorisme, radikalisme, dll 
sehingga wajar jika banyak orang melihat dunia semakin berat. “Dimanakah tempat 
yang paling aman di bumi ini?” Jawabannya: Tidak ada! Tidak ada tempat di bumi 
dimana kita berpijak di situ kita merasa paling aman. Rasa aman itu bukan diberikan 
oleh situasi dan kondisi dimana kita ada. Juga keliru jika kita letakkan keamanan kita 
pada prestasi, kekayaan, karier, relasi dll. Alkitab mengatakan bahwa rasa aman itu 
ada pada TUHAN (Ayub 24:23; Mazmur 4:9).  Hidup dan mati itu cuma dibatasi oleh 
sehelai rambut, tipis sekali. Kita pasrah total kepada sang Khalik dimanapun kita 
berada, ini kunci rasa aman. Jika kita ingin mendapatkan rasa aman, dimanapun kita 
berada atau sedang apapun kita “Biarlah tidak ada satu incipun dari kehidupan kita 
yang tidak menjadi tahta Allah,” demikian kata Abraham Kuyper. 

Mazmur 125:1 mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada TUHAN adalah 
seperti gunung Sion yang tidak goyang…” Gunung Sion terkenal di dalam Alkitab 
sebagai gunung pilihan Allah, tempat kudus Allah, karena keterkaitannya dengan Bait 
Allah. Sion sendiri juga melekat sebagai sebutan Israel secara keseluruhan. 
Dalam bahasa Ibrani Sion adalah Tsiyown. Dalam terjemahan lama Sion ditulis Zion. 
Kata Sion ini tidak sama dengan “Sion” di Yosua 19:19, yang dalam bahasa Ibrani: 
Shi’yown. Ini artinya “reruntuhan”, sedang yang kita maksud “Tsiyown”= kota benteng. 
Secara sejarah Sion adalah kota benteng orang Yebus (2 Samuel 5:7). Daud merebutnya 
dan menamainya Kota Daud. Namun sebenarnya kata Sion berarti “tempat kering.” 
Bukan tempat kering karena tidak ada air tetapi lebih kepada, seperti kisah Nuh, 
tempat dimana sudah tidak ada air, dimana bahtera terkandas di gunung Ararat.

Pertanyaan Induktif:
Apa yang membuat kita sulit berserah total kepada Tuhan?

Pertanyaan Reflektif:
Ambil waktu sejenak dan bertekad agar di 2020 hidup rohani kita menjadi lebih baik.

Penutup:
Berdoalah agar kita memiliki keserasian antara iman dan ilmu.

Ayat Emas Hari ini: 
 “Orang-orang yang percaya kepada TUHAN adalah seperti gunung Sion yang tidak 

goyang, yang tetap untuk selama-lamanya.”
 (Mazmur 125:1)

Bacaan Alkitab Setahun : Wahyu 12-18
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DAY Selasa, 31 Desember 2019365
Bacaan Alkitab Setahun : Wahyu 19-22

	Berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan Saat Teduh Pribadi (STP)
	Bacalah dengan seksama:  Mazmur 124-125 

Mazmur 124 satu bagian dengan Mazmur 125. Mazmur 124 ditutup dengan 
“Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi. Mazmur 125 diakhiri dengan “Damai sejahtera atas Israel.”

Baik mari kita ambil kesimpulan:
1. Jika bukan TUHAN yang berada di pihak kita maka hidup kita akan kehilangan 

nilai pegangan hidup. Dunia akan menelan kita (Mazmur 124:3).
2. “Orang-orang yang percaya”, artinya orang-orang yang memercayakan total 

kehidupannya kepada Allah. “Orang benar akan hidup oleh iman.” (Roma 1:17)
3. Tidak goyang seperti Gunung Sion, dia tinggal tetap tak tergoyahkan oleh badai 

dasyat seperti apapun. Kita terhindar dari jebakan apapun (Mazmur 124:7 bnd 
Mazmur 125:2).  

4. Mazmur 125:4 Allah memberikan kebaikannya kepada mereka yang tulus hati. 
Seperti Kornelius dalam Kisah 10:22.

5. Mazmur 125:5 sedangkan yang berbelat-belit (menyimpang atau bengkok) 
TUHAN memberikan hukuman (Keluaran 32:8).

STP penutup di tahun 2019 ini hendak mengingatkan kita untuk jangan kehilangan 
nilai-nilai pegangan hidup, percayakan total hidup kita kepada Tuhan, jangan 
ragu, jangan goyang menghadapi badai hidup sedasyat apapun. Masuki dan jalani 
sepanjang tahun 2020 dengan tidak sekalipun kita menyimpang dari jalan Tuhan.

Ajakan Komitmen:
Mari kita awali tahun baru 2020 dengan satu doa pengakuan iman bahwa Pertolongan 
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu setahun 
kemudian di Desember 2020 kita semua menutup tahun dengan ucapan syukur “Damai 
sejahtera atas kita sekalian.”

Satu Doa Berkat untuk semua jemaat GPBB: 
•	 TUHAN Allah Bapa di surga karuniakanlah kepada segenap jemaat GPBB sepanjang 

tahun 2020 agar mereka tidak kuatir tentang apapun juga, tetapi menyatakannya 
dalam segala hal keinginannya kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan 
ucapan syukur. (Efesus 4:6) 

•	 Ketahuilah jemaat bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, 
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu jangan takut, 
sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut 
(Mazmur 46:1-2) Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri 
akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan 
meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.” (Ulangan 31:8)

•	 Allah menyertaimu, memberi sukses dan keberhasilan sepanjang 2020.  ST P   



Catatan Pribadi
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