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SABTU

BERJAGA-JAGA
RENUNGAN : 1 Tesalonika 5
Kita perlu senantiasa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan
mengingatkan kita melalui kitab ini untuk hidup di dalam panggilan Tuhan
dan menjaga agar roh kita dapat terus menyala-nyala. Bagaimana hal itu
dapat terjadi? Kita perlu hidup di dalam iman dan kasih, ayat 8. Selain itu, kita
perlu senantiasa bersukacita dan mengucap syukur dan setia berdoa, ayat
16-18. 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 dengan menjauhi hidup
yang tidak tertib dan tidak hidup di dalam kejahatan, ayat 14-15.

SENIN

PANGGILAN TUHAN
RENUNGAN : 2 Timotius 4

DEKLARASI: 1 Tesalonika 5:23: Semoga Allah damai sejahtera menguduskan
kamu seluruhnya & semoga roh,jiwa & tubuhmu terpelihara sempurna dengan
tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus,Tuhan kita
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

INJIL YANG TERBUKA
RENUNGAN : 1 Tesalonika 1
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 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. Biarlah apa yang
dilakukan jemaat Tesalonika dapat kita teladani hari-hari ini, agar injil dapat disebar
luaskan melalui kehidupan kita yang menjadi berkat bagi yang lain.

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: 2 TAWARIKH 15-18
Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 2 TAWARIKH 11-14

Paulus menutup suratnya kepada Timotius dengan
mengajarkan dia untuk setia memenuhi panggilan
Tuhan dalam hidupnya sampai Tuhan datang
nanti. Siap maupun tidak siap keadaannya Paulus
mengingatkan Timotius untuk terus memberitakan
injil. Sebab mungkin saja itu adalah kesempatan
terakhir baginya untuk menginjil sebelum orang
yang diinjili akan dipanggil Tuhan. Dalam
memberitakan injil kita perlu mengambil setiap
kesempatan yang terbuka, tidak sungkan
tetapi berani melangkah keluar dari zona
kenyamanan dan mengambil resiko yang ada.
Jangan takut sebab Tuhan dan anugerahNya
akan senantiasa menyertai kita. Roh Kudus
akan mengurapai kita dengan kuasaNya.
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: 1 TAWARIKH
22-25

SELASA

BERDIRI TEGUH
RENUNGAN : 2 Tesalonika 2

KAMIS

BERKENAN DAN KUDUS
RENUNGAN : 1 Tesalonika 4

Sebagai gereja Tuhan kita terus diingatkan untuk waspada dan berjagajaga menjelang kedatangan Tuhan. Karena iblis akan bekerja keras untuk
menyesatkan sebanyak-banyaknya orang untuk dibawa ke neraka kekal.
Akan terjadi kemurtadan di mana-mana, manusia akan menjadi durhaka
dan membenci Allah. Gereja Tuhan perlu tetap berdiri teguh dan berpegang
pada ajaran-ajaran yang sudah diterima dari 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 yang sedang
menanti kedatanganNya. Hidup di dalam panggilan dan pilihan Tuhan, rebut
jiwa-jiwa yang disesatkan iblis dan yang telah durhaka dan murtad kepada
Allah.

Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika dan mengingatkan
mereka bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Mereka perlu
senantiasa hidup di dalam panggilan dan pilihan Tuhan dan tetap menjaga
hidup yang berkenan dan kudus kepada Tuhan. Kekudusan hidup dapat
dijaga apabila kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Apabila gereja hidup berkenan
dan menjaga kekudusan hidup maka Tuhan sendiri yang akan menjemput
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. Kedatangan Tuhan sudah sangat
dekat, kita perlu berjaga-jaga senantiasa.
DEKLARASI: 1 Tesalonika 4 : 1 : …Kamu telah mendengar dari kami
bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah…

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: 2 TAWARIKH 5-7

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 1 TAWARIKH 26-29

RABU

SALING MENGASIHI
RENUNGAN: 1 Timotius 5
Di dalam surat Paulus kepada Timotius ia mengingatkan bahwa di dalam
menghidupi panggilan dan pilihan Tuhan maka hidup di dalam kasih adalah
sangat penting. Terutama kasih terhadap sesama saudara seiman. Bagaimana
mengasihi orang-orang tua juga anak-anak muda, dan bagaimana menegor
mereka kalau mereka berbuat kesalahan. Lalu 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. Gaya hidup yang harus dibangun di dalam
komunitas anak-anak Tuhan, yaitu saling mengasihi, berbuat baik satu dengan
yang lain dan tidak kompromi dengan dosa. Keterbukaan perlu dilakukan
agar dosa dapat dihindari dan pemulihan dapat terjadi. Menjadi motivator
satu dengan yang lainnya, saling menasihati, saling menguatkan dan saling
mendorong.
DEKLARASI: Ibrani 10 : 25 : Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuanpertemuan ibadah kita…tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 2 TAWARIKH 1-4

JUMAT

HIDUP SESUAI FIRMAN
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, seperti kesabaran, kelemahlembutan,
penguasaan diri, dll. 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
mereka maka hal yang sama akan kita alami. Untuk tetap bertahan sampai
Tuhan datang yang kedua kalinya kita perlu hidup di dalam kebenaran Tuhan
dan di dalam firmanNya. Sebab firmanNya akan mengajar kita, menegor kita
apabila kita melakukan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan kita yang tidak
sesuai firman.
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: 2 TAWARIKH 8-10

