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SABTU

KEKUDUSAN HIDUP
RENUNGAN : 2 Timotius 2 : 14-26 ; 2 Timotius 3
Keadaan dunia di akhir jaman tidak akan semakin baik bahkan akan semakin
buruk. Paulus mengingatkan kita untuk semakin menjaga kekudusan hidup kita,
menjauhi hawa nafsu kedagingan kita, hidup di dalam kasih dan menghasilkan
buah-buah Roh. Hati-hati dengan komunitas yang tidak mengenal Tuhan
yang akan menyeret kita untuk hidup di dalam dosa. Mereka tidak dapat diajar
kebenaran dan iman mereka tidak tahan uji, apabila kita bergaul dengan
komunitas ini maka hal yang sama akan kita alami. Paulus mengingatkan agar
kita dapat tetap bertahan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, kita perlu
hidup di dalam kebenaran Tuhan dan di dalam firmanNya. Sebab firmanNya
akan mengajar kita hidup di dalam kebenaran, menegor kita apabila kita
melakukan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan kita yang tidak sesuai firman
sehingga kita dapat terus hidup di dalam kekudusan sampai Tuhan datang nanti.

DEKLARASI: 2 Timotius 3 : 16 : Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN : ROMA 7-9
MINGGU

TUNAIKAN PELAYANAN
RENUNGAN : 2 Timotius 4
Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap setia memenuhi panggilan Tuhan
dalam hidupnya sampai Tuhan datang nanti. Siap maupun tidak siap keadaannya
untuk terus memberitakan injil, sebab mungkin saja itu adalah kesempatan
terakhir baginya untuk menginjil sebelum orang yang diinjili akan dipanggil
Tuhan. Paulus mengingatkan Timotius untuk mengambil setiap kesempatan yang
terbuka baginya pada waktu pemberitaan injil. Jangan sungkan, tapi harus berani
melangkah keluar dari zona kenyamanannya dan mengambil resiko yang ada
untuk memberitakan injil dengan berani. Paulus mengingatkan Timotius untuk
jangan takut sebab Tuhan dan anugerahNya akan menyertai dia senantiasa.
Kita sebagai gereja yang hidup di akhir jaman, kita juga perlu untuk memenuhi
panggilan kita memberitakan injil, sampai injil tersebar di seluruh muka bumi
sehingga Tuhan dapat datang segera yang kedua kalinya.

SENIN

ANUGERAH TUHAN
RENUNGAN: 1 Timotius 1 & 2
Di dalam pelayanan Paulus
memberitakan injil ia banyak dibantu
oleh Timotius. Timotius adalah anak murid
dari Paulus. Pada waktu Paulus melanjutkan
perjalanan memberitakan injil ke Makedonia
ia meninggalkan Timotius di Efesus untuk
menggembalakan jemaat yang ada di sana.
Lalu Paulus menulis surat-surat untuk menjadi
panduan bagi pelayanan Timotius. Melalui
suratnya Paulus mengingatkan Timotius untuk
senantiasa mengajarkan jemaat di sana agar
hidup di dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan
diberikan kepada barangsiapa yang percaya dan
beriman kepada Yesus Kristus. Kita yang tadinya
berdosa pada waktu kita percaya Yesus dan
salibNya maka kita akan dibenarkanNya.
DEKLARASI: 1 Timotius 1 : 14 : Malah kasih
karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan
limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam
Kristus Yesus.
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
21-23

Deklarasi: 2 Timotius 4 : 5 : Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal,
sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah
tugas pelayananmu!
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN : ROMA 10-12
Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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KITAB 1 & 2

TIMOTIUS

SELASA

MELAYANI TUHAN

KAMIS

RENUNGAN: 1 Timotius 3 & 4

RENUNGAN : 1 Timotius 6

Rasul Paulus mengingatkan Timotius, agar jemaat mulai terlibat di dalam
pelayanan pekerjaan Tuhan. Tujuannya agar mereka dapat menjadi dewasa
rohani sehingga tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran sesat (1
Timotius 4 : 1–3). Seorang pelayan Tuhan pasti akan rajin beribadah, akan
melatih dirinya untuk beribadah dan melakukan disiplin rohani, akan terdidik
dalam iman dan ajaran sehat dan akan tertanam di dalam gereja lokal. Rasul
Paulus menjelaskan keuntungan lainnya apabila jemaat mulai melayani
pekerjaan Tuhan adalah mereka akan menjaga hidupnya agar dapat menjadi
teladan bagi yang lain, mereka akan mulai menggunakan karunia-karunia
Roh Kudus, dan mereka dapat terus berjaga-jaga sampai Tuhan datang yang
kedua kalinya nanti. Pelayanan akan membantu seseorang untuk dapat
menjaga rohnya senantiasa menyala-nyala.

Nasehat Paulus bagi anak-anak Tuhan, bagaimana seharusnya gaya hidup
kita yang dapat mencerminkan kemuliaan dan terang Tuhan. Paulus juga
mengingatkan sebagai anak-anak Tuhan kita dihimbau untuk menghindari
pertengkaran dan fitnah / gossip. Dalam kehidupan sehari-hari agar tidak
jatuh ke dalam pencobaan akan cinta uang dan keinginan menjadi kaya.
Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu
uang beberapa anak Tuhan dapat menyimpang dari iman mereka dan
banyak yang lebih mengutamakan pekerjaannya ketimbang hal-hal yang
berurusan dengan Tuhan / kerohanian. Kita tidak akan membawa apapun
yang kita hasilkan di dunia ini ke surga nanti, selain harta sorgawi yang
kita kumpulkan pada waktu kita melayani Tuhan di dunia ini. Jadi jangan
berfokus kepada kekayaan dunia, namun biarlah Yesus yang menjadi fokus
utama kita.

DEKLARASI: 1 Timotius 4 : 12 : Jangan seorangpun menganggap engkau
rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya,
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam
kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.

DEKLARASI : 1 Timotius 6 : 12 : Bertandinglah dalam pertandingan iman
yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah
dipanggil...

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

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KISAH PARA RASUL 24-25

RABU

SALING MENGASIHI
RENUNGAN : 1 Timotius 5
Paulus mengingatkan Timotius untuk mengajarkan kepada jemaat betapa
pentingnya untuk saling mengasihi, terutama terhadap sesama saudara
seiman. Bagaimana mengasihi orang-orang tua, bagaimana menegor
mereka kalau mereka berbuat kesalahan. Bagaimana mengasihi anak-anak
muda. Juga bagaimana mengurus janda-janda yang tidak memiliki keluarga
lagi. Selain itu Paulus juga mengajar Timotius bagaimana untuk mendoakan,
menghormati dan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja
lokal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menegor anakanak Tuhan yang berbuat dosa. Juga menjadi motivator satu dengan yang
lainnya, saling menasihati, saling menguatkan dan saling mendorong.
DEKLARASI: 1 Timotius 5 : 17 : Penatua-penatua yang baik pimpinannya
patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah
berkhotbah dan mengajar.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

MENJADI TERANG

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: ROMA 1-3

JUMAT

JADILAH KUAT
RENUNGAN : 2 Timotius 1 ; 2 Timotius 2 : 1-13
Paulus mengingatkan Timotius untuk terus menjadi kuat di dalam
memberitakan injil. Bahwa untuk dapat menjadi kuat ia perlu hidup di dalam
anugerah Tuhan, di dalam kasih Tuhan dan kuasa salibNya. Anugerah
Tuhan yang akan memampukan Timotius untuk berani bersaksi tentang
Tuhan dan tidak malu sedikitpun. Paulus menguatkan Timotius bahwa
sebagai prajurit Tuhan yang memberitakan injil seringkali kita harus
‘menderita’ karenanya. Apakah yang ia maksudkan dengan menderita
di sini ? Maksudnya adalah tidak memusingkin dirinya dengan soal-soal
penghidupan namun lebih pusing dengan apa yang berkenan kepada
komandannya yaitu Yesus. Paulus juga menghibur Timotius untuk tetap
sabar menanggung segala sesuatu, sebab Tuhan adalah Allah yang setia, Ia
akan senantiasa menyertai Timotius.
DEKLARASI: 2 Timotius 2 : 1 : Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh
kasih karunia dalam Kristus Yesus.

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

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

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KISAH PARA RASUL 26-28

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: ROMA 4-6

