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SATURDAY

BERAKAR DALAM DIA
RENUNGAN : 2 Tesalonika 2
Kita sebagai gereja Tuhan terus diingatkan untuk waspada dan berjagajaga menjelang kedatangan Tuhan. Karena iblis akan bekerja keras untuk
menyesatkan sebanyak-banyaknya orang untuk dibawa ke neraka. Akan
terjadi kemurtadan di mana-mana, manusia akan menjadi durhaka dan
membenci Allah. Paulus mengingatkan gereja Tuhan yang hidup di akhir
jaman untuk tetap berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang
sudah kita terima, baik di LIGHT sel grup maupun ibadah raya ataupun
pertemuan-pertemuan ibadah lainnya yang dikelola oleh gereja lokal.
Jangan keluar dari gereja lokal yang ada sebab iblis akan menarik dengan
ajaran-ajaran yang menyesatkan. Terus berakar di dalam Kristus maka Ia
akan memberikan penghiburan, kekuatan dan pengharapan kepada kita
gerejaNya di akhir jaman.
DEKLARASI: 2 Tesalonika 2 : 15 : Sebab itu berdirilah teguh dan
berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara
lisan, maupun secara tertulis
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KISAH PARA RASUL 15-17

SUNDAY

HARGAI PEMIMPIN ROHANI
RENUNGAN : 2 Tesalonika 3
Rasul Paulus memberikan pesan terakhir kepada jemaat Tesalonika bagaimana
mereka harus mendukung, menghormati dan berdoa senantiasa bagi pemimpin rohani
mereka. Sebab pemimpin-pemimpin rohani senantiasa bekerja keras bagi jemaat
Tuhan. Mereka memberitakan injil tanpa pamrih, sekalipun seringkali banyak tantangan
yang dihadapi dari orang-orang yang tidak bisa menerima firman dengan sukacita.
Merekalah yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin jemaat dan
menegor jemaat yang perlu diarahkan. Dalam hal inipun, mereka banyak menerima
tantangan dari orang-orang yang tidak menerima untuk ditegor, diarahkan dan diajar.
Rasul Paulus mengingatkan untuk kita menjunjung pemimpin rohani dengan berbuat
kasih kepada mereka dan juga menghargai pekerjaan mereka dengan cara tidak
membantahi ajaran yang mereka berikan.

SENIN

INJIL YANG TERBUKA
RENUNGAN : 1 Tesalonika 1
Rasul Paulus menuliskan surat-surat ini kepada jemaat di Tesalonika.
Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sangat mengerti panggilan Tuhan
di dalam hidup mereka. Melalui kesaksian hidup mereka, mereka telah
menjadi berkat bagi komunitas mereka bahkan sampai ke kota-kota lain.
Mereka bukan hanya memberitakan injil namun kehidupan mereka sendiri
telah menjadi injil yang terbuka yang dapat dinikmati oleh semua orang.
Karena itu Paulus mengatakan bahwa ia tidak perlu lagi memberitakan
injil ke kota-kota sekitar Tesalonika, karena melalui kehidupan mereka
yang menjadi berkat, injil telah tersebar sampai ke kota-kota lain. Jemaat
Tesalonika adalah jemaat yang selalu bersukacita, menjadi teladan bagi
semua orang dalam iman mereka dan senantiasa berbuat baik kepada
semua orang.
DEKLARASI: 1 Tesalonika 1 : 3 : Sebab kami selalu mengingat pekerjaan
imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan
kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KISAH PARA RASUL 1-2

DEKLARASI: 1 Tesalonika 5 : 12-13 : Kami minta kepadamu saudarasaudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara
kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegor kamu, dan
supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena
pekerjaan mereka…
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KISAH PARA RASUL 18-20
Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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KITAB TESALONIKA 1 & 2

SELASA

SUKACITA MENGINJIL

KAMIS

RENUNGAN : 1 Tesalonika 2 & 3

RENUNGAN : 1 Tesalonika 5

Di kitab ini Paulus banyak menceritakan mengenai perjuangannya di
dalam memberitakan injil dan menasehatkan jemaat Tesalonika untuk
menuruti teladan pelayanannya. Ia mengingatkan mereka bahwa jiwa-jiwa
yang mereka bawa kepada Tuhan dan diselamatkan Tuhan akan menjadi
sukacita kekal mereka. Bahkan Tuhan akan menganugerahkan upah kepada
mereka yaitu mahkota kemegahan pada waktu kedatanganNya nanti.
Paulus menguatkan jemaat Tesalonika bahwa pemberitaan inji mereka
walaupun dijalankan dengan jerih lelah namun tidak akan sia-sia. Paulus
mengutus Timotius untuk menguatkan jemaat Tesalonika di dalam mereka
memberitakan injil. Paulus mengingatkan mereka, untuk mereka dapat tetap
kuat di dalam memberitakan injil, mereka perlu bekerja secara tim.

Rasul Paulus mengingatkan kita melalui kitab ini untuk menjaga agar roh
kita dapat terus menyala-nyala. Bagaimana untuk hal itu dapat terjadi ?
Kita perlu hidup di dalam iman dan kasih dan tinggal di dalam kasih dan
anugerah Tuhan sehingga kita dapat mengasihi sesama kita. Selain itu,
kita perlu senantiasa bersukacita dan mengucap syukur dan setia berdoa.
Apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, baik ataupun tidak baik
tetaplah mengucap syukur dan percaya bahwa pada akhirnya semua
akan menjadi baik. Terus tingkatkan keintiman kita dengan Tuhan dengan
berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta merenungkan firmanNya,
mendeklarasikan dan melakukannya. Satu hal lagi yang perlu agar roh tetap
menyala-nyala yaitu menjaga kekudusan hidup kita.

DEKLARASI: 1 Tesalonika 3 : 9 : Sebab ucapan syukur apakah yang dapat
kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita, yang kami peroleh
karena kamu, di hadapan Allah kita?

DEKLARASI: 1 Tesalonika 5 : 23 : Semoga Allah damai sejahtera
menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu
terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

ACAAN ALKITAB TAHUNAN: KISAH PARA RASUL 3-5

RABU

HIDUP KUDUS

ROH YANG MENYALA

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KISAH PARA RASUL 9-11
JUMAT

PANGGILAN TUHAN

RENUNGAN : 1 Tesalonika 4

RENUNGAN : 2 Tesalonika 1

Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa kedatangan Tuhan
sudah sangat singkat sehingga mereka perlu untuk menjaga hidup
senantiasa berkenan kepada Tuhan, dengan jalan menjaga kekudusan
hidup. Kekudusan hidup dapat dijaga apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus.
Kekudusan hidup termasuk di dalamnya adalah mengasihi sesama kita
dan hidup sopan. Paulus mengajarkan apabila mereka hidup berkenan
dan menjaga kekudusan hidup maka Tuhan sendiri yang akan menjemput
gerejaNya dan mengangkat gerejaNya (rapture) pada waktu kedatanganNya
kedua kali nanti. GerejaNya tidak akan mengalami masa aniaya di bumi
namun akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan.

Rasul Paulus mengingatkan kita untuk terus hidup di dalam panggilan
Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Tabah di dalam
menjalankan penggilan Tuhan, dan terus lakukan perbuatan baik di dalam
pekerjaan iman kita. Tujuan hidup kita di dunia bukan untuk menjadi kaya,
terkenal, berhasil, pandai, dsb namun tujuan utama hidup kita adalah hidup
di dalam panggilanNya. Semua yang kita hasilkan di dunia ini tidak ada
satupun yang akan kita bawa kepada kekekalan, namun panggilan hidup
merupakan sesuatu yang kekal yang akan kita bawa sampai ke sorga nanti.
Upah dari panggilan Tuhan yang kita lakukan dalam hidup bersifat kekal.
Biarlah panggilan Tuhan menjadi yang utama dan prioritas di dalam hidup
kita ketimbang hal-hal lainnya yang bersifat dunia dan sementara.

DEKLARASI: 1 Tesalonika 4 : 1 : Akhirnya, saudara-saudara, kami minta
dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus: Kamu telah mendengar dari
kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal
itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih
bersungguh2 lagi
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KISAH PARA RASUL 6-8

DEKLARASI: 2 Tesalonika 1 : 11 : Karena kami senantiasa berdoa juga
untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilanNya
dan dengan kekuatanNya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat
baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KISAH PARA RASUL 12-14

