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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan tentang membangun kehidupan yang sesuai dengan 

Firman Allah melalui Saat Teduh. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid  mengerti manfaat saat teduh. 

2. Setiap murid  mengembangkan kehidupan bersaat teduh. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Mengapa kita harus bersaat teduh? 

2. Apa yang harus kita lakukan untuk bersaat teduh? 

3. Langkah-langkah Bersaat Teduh 

4. Hambatan yang sering muncul dan cara mengatasinya  

5. Mengaplikasikan Firman Tuhan dalam kehidupan 

 

Pendalaman 

 

Guru langsung memimpin murid praktik melakukan saat teduh. 
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ugas dan tanggung jawab kita yang sudah diselamatkan adalah menjaga hidup 

tetap dalam kehendak Tuhan dan terus mengalami pertumbuhan rohani.  Ketika 

kita sudah diselamatkan, maka akan banyak sekali godaan yang akan menggoda 

kita kembali untuk jatuh di dalam dosa.  Iblis akan terus berusaha mencari kesempatan 

untuk manarik kita kembali hidup dalam hidup yang lama. 

Salah satu usaha kita bisa menjaga hidup benar dalam Tuhan adalah melalui saat teduh. 

Apakah saat teduh itu?  Saat teduh adalah waktu khusus setiap hari yang kita sediakan 

untuk bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan-Nya, dan mendengarkan Firman-Nya 

secara pribadi.  Melalui saat teduh kita membangun hubungan yang dekat dengan Allah. 

A. Mengapa Kita Harus Bersaat Teduh? 

Alasan yang kuat yang menjadi motivasi kita untuk bersaat teduh adalah karena di 

dalam saat teduh, kita akan mendapat banyak keuntungan.  Keuntungan-keuntungan 

itu adalah sebagi berikut 

1. Saat Teduh Menjadikan Iman Kita Semakin Kuat dan Bertumbuh 

Saat kita bersaat teduh, kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan 

Allah.  Ketika kita berjumpa dengan Allah dan merasakan kasih serta kuasa-Nya 

maka iman kita akan semakin kuat dan bertumbuh.  Maka saat teduh akan 

membuat iman kita semakin kuat dan bertumbuh (Mazmur 62:1-13; Yesaya 

40:31). 

2. Saat Teduh Membuat Hidup Kita Semakin Menyenangkan Hati Allah 

(2 Korintus 3:18) 

Kerinduan hati Allah adalah untuk bersekutu dengan anak-anak-Nya.  Hal ini 

dibuktikan sejak manusia jatuh ke dalam dosa senantiasa Allah dahulu yang 

memiliki inisiatif untuk mencari manusia. Ketika kita anak-anak-Nya mau datang 

mendekat, maka Ia akan dengan sukacita menyambut kita. 

3. Saat Teduh Membuat Kita Mendapat Pembukaan Firman Tuhan 

(Rhema) dan Mendapat Kuasa untuk Menjadi Pelaku Firman Tuhan 

Ketika kita rindu hidup sebagai anak-anak Allah, maka kita harus bersedia hidup 

dipimpin oleh Allah (Roma 8:14).  Allah memimpin kita melalui Firman-Nya. Kita 

sangat membutuhkan Firman-Nya  sebagai penunjuk arah hidup kita.  Ketika kita 

membaca Firman Tuhan setiap hari dalam saat teduh, Firman yang kita terima 
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selalu membawa hal yang baru dalam hidup kita meskipun mungkin ayat itu sudah 

sering kita baca.  Firman Allah yang diurapi selalu akan membawa pembaharuan 

dalam hidup kita. 

4. Saat Teduh akan Membuat Kita Peka akan Suara Tuhan (Yohanes 10:4) 

Mengapa hal ini bisa terjadi?  Sebab kehadiran Tuhan dalam pujian dan Firman 

yang kita renungkan akan membuat kita semakin mengenal pribadi Allah.  Seperti 

raja Daud yang menyatakan bahwa ketika ia dekat dengan Allah jiwanya menjadi 

tenang dan ia semakin mengenal bahwa Allah adalah gunung batu keselamatan 

(tempat perlindungan ketika bangsa Israel mendapat serangan musuh-musuhnya) 

Daud semakin mengenal Allah karena ia dekat dengan Allah. 

B. Apa yang Harus Kita Lakukan untuk Bersaat Teduh? 

Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan jika kita ingin mendapat berkat melalui 

saat teduh:  

1. Cari Tempat dan Waktu yang Baik  

Tempat yang dipilih adalah tempat yang tidak terganggu dan jauh 

dari kebisingan, di mana kita bisa sungguh-sungguh mengarahkan 

pikiran hanya pada Tuhan (Matius 5:6; Habakuk 2:1-2), misalnya 

di kamar pribadi. 

Waktu yang terbaik adalah waktu di mana Saudara memiliki 

jadwal lain yang agak berjauhan waktunya supaya jangan terburu-

buru ketika Saudara bersaat teduh.   

2. Persiapkan Alkitab, Catatan, dan Alat Tulis 

Alkitab dan alat tulis dipergunakan untuk mencatat Firman Tuhan 

yang menjadi rhema sehingga kita akan selalu ingat apa yang 

Tuhan firmankan. 

Membaca dan merenungkan Firman Allah dapat dilakukan secara 

berurut (kitab Kejadian sampai Wahyu) atau dengan dibantu 

buku renungan harian.   
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3. Tenangkan Hati dan Pikiran  

Mulailah dengan sikap rileks (jangan tegang), dan dengan hati yang rindu jamahan 

Tuhan.  Berkonsentrasilah kepada pribadi Tuhan saja, bukan kepada hal lain 

termasuk persoalan yang sedang kita hadapi.  Datanglah ke hadirat-Nya dengan 

pujian dan ucapan syukur, sebab hal ini akan menolong kita untuk bisa 

memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan.  Berdoa dalam bahasa roh sangat 

membantu untuk membangkitkan hati yang lesu dan semangat yang padam dalam 

menantikan hadirat Allah. 

4. Mulailah 

Jangan pernah menunda-nunda waktu.  Dengan menunda-nunda waktu, akhirnya 

kita tidak akan pernah memulai.  Segeralah Saudara mengambil keputusan 

sekarang juga untuk mulai bersaat teduh. 

C. Langkah-langkah Bersaat Teduh 

1. Memulai Saat Teduh dengan Doa 

Contoh doa untuk memulai saat teduh, “Tuhan Yesus, aku bersyukur buat hari 

ini.  Saat ini aku akan merenungkan Firman-Mu.  Terangilah hati dan pikiranku 

dengan Roh Kudus, sehingga aku mengerti kehendak-Mu.  Di dalam nama Tuhan 

Yesus aku berdoa. Amin.” 

2. Membaca dengan Tenang  

Bacalah ayat-ayat Alkitab dan berusahalah untuk mengerti.  Bila belum bisa 

memahami, mungkin kita perlu mengulanginya dua satu tiga kali. 

3. Merenungkan Firman Tuhan  

Untuk membantu Saudara mengerti  Firman Allah, jawablah beberapa pertanyaan 

ini: 

• Apakah hikmat dan pengertian yang bisa saya peroleh dari pembacaan Firman 

Allah ini? 

• Apakah janji Allah yang terkandung dalam pembacaan Firman Allah ini? 

• Apakah ada teguran Allah supaya saya tidak melakukan sesuatu hal tertentu? 

• Apa yang Allah perintahkan untuk saya lakukan melalui pembacaan Firman 

Allah ini?  
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4. Mencatat Rhema Firman Tuhan  

Supaya Firman Tuhan yang sudah kita renungkan tidak berlalu begitu saja, catatlah 

rhema yang Saudara dapatkan (hikmat, pengertian, janji, teguran, perintah, dsb.) 

ke dalam catatan saat teduh. 

5. Mengakhiri Saat Teduh dengan Doa 

Contoh doa untuk mengakhiri saat teduh, “Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk 

Firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkanku.  Aku mau hidup dan bertindak 

sesuai dengan Firman-Mu.  Biarlah Roh Kudus menolongku agar aku bisa menjadi 

pelaku Firman-Mu.  Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.” 

D. Hambatan yang Sering Muncul dan Cara Mengatasinya  

1. Pikiran yang Tidak Terkendali 

- Belajar mendisiplin pikiran secara terus menerus. 

- Belajar menyembah Tuhan dengan menggunakan hati dan jangan dengan 

berdasarkan emosi. 

- Koreksi dulu apakah ada sesuatu atau seseorang yang lebih diutamakan 

daripada Tuhan. 

2. Merasa Tuhan Jauh 

- Tanamkan dalam pikiran Saudara bahwa Allah Mahahadir. 

- Saudara tidak perlu mempersoalkan di mana Allah, sebab Allah selalu ada 

bersama Saudara, hanya saja Saudara perlu belajar percaya dan merasakan 

hadirat Allah. 

3. Merasa Tidak Layak dan Sangat Berdosa 

- Koreksi, apakah ada dosa yang belum dibereskan? 

- Jika ya, mintalah pengampuan pada Tuhan dan percayalah bahwa Saudara 

sudah diampuni.  Tolaklah  tuduhan dan intimidasi iblis. 

- Jika tidak, percayalah bahwa kematian Tuhan Yesus telah melayakkan kita.  

Tolak intimidasi iblis. 

4. Perasaan Tidak Enak 

- Tilik motivasi kita! 

- Perasaan tidak enak muncul karena belum terbiasa.  Lakukanlah terus sampai 

kebiasaan itu menjadi kebutuhan. 
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- Sukacita adalah salah satu hasil dari kehadiran Allah 

5. Merasa Saat Teduh adalah Kegiatan yang Membosankan  

Beri kesempatan pada Allah untuk berbicara, jangan hanya terus berbicara satu 

arah, tetapi belajarlah berdiam diri untuk mendengar dan mengenal  suara Allah. 

6. Malas 

Belajarlah berdisiplin rohani, dan jadikan saat teduh bukan sebagai keharusan, 

tetapi sebagai kenikmatan dan kebutuhan.  

E. Mengaplikasikan Firman Tuhan dalam Kehidupan 

Gereja kita telah memberikan pedoman untuk mengaplikasikan Firman Tuhan dalam 

kehidupan yang disebut dengan 4-D, yaitu dicatat, direnungkan, dilakukan, 

diceritakan. 

1. Dicatat 

Jangan lupa mencatat setiap berkat rohani yang didapatkan ketika bersaat teduh.  

Dengan mencatat kita akan lebih mudah untuk mengingatnya. 

2. Direnungkan 

Ingat baik-baik pesan Tuhan yang sudah didapat melalui saat teduh.  Jadikan itu 

pedoman bagi kita untuk bertindak di sepanjang hari, sambil selalu bertanya, 

“Apakah tindakan yang kulakukan ini sudah sesuai dengan petunjuk Tuhan?” 

3. Dilakukan 

Bila Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, maka kita harus segera 

lakukan Firman Allah (Yakobus 1:22-23).  Bila Tuhan menyuruh kita untuk 

berhenti dari tindakan yang salah, maka kita juga harus segera berhenti.   

4. Diceritakan 

Anugerah Tuhan yang kita alami selama kita melakukan Firman perlu diceritakan 

dan disaksikan kepada orang lain, sehingga orang lain turut dibangun dan 

diberkati. 

 

 


