
 

 

Menerima Teguran dengan Baik 
Alkitab mungkin lebih banyak berbicara tentang menerima teguran daripada menegur. 
Menerima teguran dengan baik adalah seni hidup yang sangat penting demi kemajuan hidup 
kita. 

Belajar dari kitab Amsal  
1:7b tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 

5:12 lalu engkau akan berkata: "Ah,  mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak 
teguran;  

9:7 Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri , dan siapa 
mengecam orang fasik, mendapat cela.  

9:8 Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya, kecamlah orang 
bijak, maka engkau akan dikasihinya,  

10:17. Siapa mengindahkan didikan, menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, 
tersesat. 

12:1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan; tetapi siapa membenci teguran, adalah 
dungu. 

13:18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa 
mengindahkan teguran, ia dihormati.  

15:5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. 

15:10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci 
kepada teguran akan mati.  

15:12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang; ia tidak mau pergi kepada orang bi jak.  

15:31. Orang yang mengarahkan tel inga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan 
tinggal di  tengah-tengah orang bijak. 

15:32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, 
memperoleh akal budi. 

17:10. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian dari pada seratus pukulan pada 
orang bebal.  

19:25. Jikalau si  pencemooh kaupukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, 
jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. 

29:1. Siapa bersitegang leher, walaupun telah mendapat teguran,  akan sekonyong-konyong 
diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi.  

 

Dari ayat-ayat di atas, diskusikan 

1) Cara menerima teguran dengan baik. 

 

2) Cara yang salah dalam menerima teguran. 

 

3) Apa gunanya menerima teguran. 

 

Sepuluh Cara Menghadapi Serangan 
1. Tetaplah tenang. 

Yes. 53:7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri  ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti 
anak domba yang dibawa ke pembantaian; sepert i induk domba yang kelu di depan orang-orang 
yang menggunting bulunya, ia t idak membuka mulutnya.  

2. Berpikirlah sebelum bereaksi. 
Ams. 29:20. Kaulihat orang yang cepat dengan kata-katanya; harapan lebih banyak bagi orang 
bebal dari pada bagi orang itu.  



 

 

3. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. 
Ams. 18:13. Jikalau seseorang memberi  jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan 
kecelaannya.  

4. Berikan respons dengan lembut. 
Ams. 15:1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas 
membangkitkan marah.  

5. Setujuilah.... 

o Apa yang benar 

o Hal-hal yang prinsip 

o Hal-hal yang kemungkinan berasal dari kebenaran 
Mat. 5:25 Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di  
tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu 
menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara.  

6. Beri umpan balik dengan kasih. 
I Pet. 3:9 dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, 
tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggi l, yaitu untuk 
memperoleh berkat.  

7. Berkatilah orang itu. 
Rom. 12:14 Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk!  
Hindari  pertengkaran. 

8. Hindari pertengkaran. 
Ams. 17:14. Memulai pertengkaran adalah seperti  membuka jalan air; jadi undurlah sebelum 
perbantahan mulai. 

9. Tawarkan bantuan. 
Luk. 6:27. "Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu,  
berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; 6:28  mintalah berkat bagi orang yang mengutuk 
kamu; berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.  

10. Minta maaf. 
Mat. 5:23 Sebab itu, j ika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau 
teringat akan sesuatu yang ada dalam hat i saudaramu terhadap engkau, 5:24 t inggalkanlah 
persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu 
kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.  

 

Seberapa Baik Anda Menerima Teguran? 
Gunakan skala berikut untuk menilai jawaban: 

1 – hampir tidak pernah     2 – jarang     3 – kadang-kadang     4 – sering     5 – hampir selalu 

Keluarga Orang 
lain 

 

_____ _____ 1. Saya menghindari menginterupsi pembicaraan dan tetap tenang 
hingga orang itu selesai bicara. 

_____ _____ 2. Saat ditegur tentang suatu masalah, saya tidak membela diri, 
sekalipun orang itu menegur dengan marah. 

_____ _____ 3. Saya menggunakan kemampuan yang terbaik untuk 
mendengarkan orang yang menegur. 

_____ _____ 4. Bahkan jika orang yang menegur menyerang saya, saya tidak 
membiarkan dia mengendalikan respons-respons saya. 

_____ _____ 5. Saya tetapkan dalam pikiran, bahwa tanggung jawab utama saya 
adalah memuliakan Allah dalam cara-cara memberikan respons. 



 

 

_____ _____ 
6. Sebelum memberikan respons, saya menanyakan kejelasan 

faktanya dan berusaha memahami hal itu dari sudut pandang 
orang tersebut. 

_____ _____ 
7. Saat menyampaikan pandangan, saya melakukannya dengan 

tenang dan lembut, tidak masalah bagaimanapun sikap orang 
tersebut. 

_____ _____ 8. Saat waktunya tepat, saya meminta izinnya untuk menyampaikan 
pandangan. 

_____ _____ 9. Jika orang tersebut merasa sakit hati, tersinggung atau marah, 
saya mencoba berempati. 

_____ _____ 
10. Saya menunjukkan kebutuhan dan keinginan saya akan 

pengampunannya jika telah menyakiti atau berbuat salah kepada 
orang itu. 

_____ _____ 11. Saya menawarkan pertolongan kepadanya dengan cara-cara yang 
dapat saya lakukan. 

_____ _____ 12. Saya menyetujui apa pun yang benar yang mungkin ada dalam 
teguran orang itu. 

_____ _____ 13. Saya menghindari pertengkaran walaupun orang itu ingin 
berdebat. 

_____ _____ 14. Saya memberikan respons dengan cara yang penuh kasih tidak 
masalah bagaimanapun sikap orang itu. 

_____ _____ 
15. Jika tahu bahwa orang itu menegur dengan cara yang salah, saya 

memikirkan dan mendoakan apakah harus menegur kesalahan itu 
atau hanya membiarkannya saja. 

 

Catatan:  
- penilai dari keluarga bisa istri/suami atau orang yang paling dekat 
- tidak ada nilai mutlak bagus tidaknya kualitas kita, makin tinggi makin baik 

 

Lihat nilai-nilai jawaban 3 (tiga) atau kurang. Berarti Anda perlu berubah dalam hal ini. 
Bagikan rencana Anda tentang hal itu kepada kelompok/pasangan. 

 

 

Projek Penerapan 
1) Sejauh ini, apa perkembangan Anda dalam hal menerima teguran? Perubahan apa yang 

telah Anda alami? 

 

2) Tanyakan kepada diri sendiri: “Dalam hidup saya, teguran siapakah yang paing sulit saya 
terima? Mengapa sedemikian sulit?” Doakan untuk perubahan respons di masa depan jika 
Anda ditegur oleh ybs. 

 

3) Cobalah buat suatu cara kreatif yang paling tepat/aman di antara Anda dan pasangan 
(suami/istri) supaya masing-masing pihak bisa menyampaikan secara bebas pikiran dan 
ketidaksetujuannya terhadap sesuatu dalam diri Anda. Rencanakan untuk melakukannya. 

 

4) Apa yang perlu Anda ubah dalam menerima teguran atau ketidaksetujuan anak Anda? 


