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BEBERAPA NASEHAT
RENUNGAN:  1 Timotius 6 

Paulus memberikan beberapa nasehat terakhir 
kepada Timotius untuk diajarkan kepada jemaat 
yang ia berikan di pasal terakhir dari suratnya 
yang pertama. Nasehat bagi anak-anak Tuhan 
bagaimana seharusnya gaya hidup mereka 
yang dapat mencerminkan kemuliaan dan 
terang Tuhan. Misalnya, di tempat pekerjaan, 
dapat menjadi berkat dan saksi bagi pemimpin-
pemimpin perusahaan mereka, ayat 1-2. Paulus 
juga mengingatkan sebagai anak-anak Tuhan 
kita dihimbau untuk menghindari pertengkaran 
dan fitnah / gossip, ayat 4-5. 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, ayat 9-10, 
banyak yang lebih mengutamakan pekerjaannya 
ketimbang hal-hal yang berurusan dengan 
Tuhan / kerohanian. Firman Tuhan mengatakan 
bahwa kita tidak akan membawa apapun yang 
kita hasilkan di dunia ini ke surga nanti, ayat 7, 
selain harta sorgawi yang kita kumpulkan pada 

SENIN

MINGGU

SABTU

waktu kita melayani Tuhan di dunia ini. Jadi 
jangan berfokus kepada kekayaan dunia, 
namun biarlah Yesus yang menjadi fokus 
utama kita. Paulus katakan, bertandinglah 
dalam pertandingan iman yang benar dan 
rebutlah hidup yang kekal. Sebab untuk 
itulah Tuhan menciptakan dan memanggil 
kita di dunia ini. 

DEKLARASI:  1 Timotius 6: 12: 
Bertandinglah dalam pertandingan iman 
yang benar dan rebutlah hidup yang 
kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil 
dan telah engkau ikrarkan ikrar yang 
benar di depan banyak saksi.

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa 
memohon Roh Kudus memberikan saya 
pengurapan baru untuk dapat menjadi 
terang bagi dunia yang gelap ini, bagi 
teman-teman kantor, sekolah, keluarga, 
dll

DOA: Hari ini saya akan berdoa bersama 
dengan keluarga di dalam kesatuan dan 
berdoa untuk semua pokok-pokok doa 
keluarga kami 

         

BERDOA BAGI 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, ayat 2. Mereka 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, ayat 
6. Dengan demikian mereka akan menjalankan 

tugas dan tanggung jawab mereka dengan 
tabah dan penuh sukacita, ayat 5. 

DEKLARASI:  1 Tesalonika 5: 12-13: Kami 
minta kepadamu saudara-saudara 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: Hari ini saya akan berdoa 
bagi pemimpin-pemimpin rohani saya, 
mulai dari ketua FA, ketua departemen, 
coordinator ibadah sampai kepada 
gembala saya

DOA: Saya juga akan terus berdoa bagi 
VIP List dan mengundang mereka untuk 
menghadiri ibadah raya minggu ini.   

Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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HIDUP DALAM PANGGILANNYA 
RENUNGAN:  2 Tesalonika 1

Rasul Paulus mengingatkan kita untuk terus 
hidup di dalam panggilan Tuhan di dalam hidup 
kita agar nama Tuhan dipermuliakan melalui 
hidup kita. Tabah di dalam menjalankan 
penggilan Tuhan, dan terus lakukan perbuatan 
baik di dalam pekerjaan iman kita. Pesan ini 
pernah ia pesankan sebelumnya di kitab 1 
Tesalonika dan karena hal ini sangat penting, 
ia mengulang kembali pesan tersebut di 
surat keduanya kepada jemaat di Tesalonika. 
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 kita bersifat kekal. Karena itu mari kita 
mengarahkan hidup kita kepada panggilan 
Tuhan, biarlah hal itu menjadi yang utama dan 
prioritas di dalam hidup kita ketimbang hal-hal 
lainnya yang bersifat dunia dan sementara.  

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: Hari ini saya akan banyak 
berdoa di dalam Roh sampai saya merasakan 
kekuatan yang baru memenuhi hati saya

DOA: Saya akan menaikan doa-doa syafaat 
bagi orang-orang yang saya kenal yang 
sedang mengalami pergumulan agar mereka 
diberi kekuatan dan jawaban doa pada 
waktunya Tuhan. Saya juga akan terus berdoa 
bagi VIP List saya.



PELAYAN TUHAN
RENUNGAN:  1 Timotius 3 & 4

Rasul Paulus mengingatkan Timotius, bagi 
jemaat yang sudah hidup di dalam anugerah 
Tuhan mereka perlu untuk mulai terlibat 
di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. 
Tujuannya agar mereka dapat menjadi 
dewasa rohani sehingga tidak terombang-
ambing oleh ajaran-ajaran sesat (1 Tim 
4: 1–3). Seorang pelayan Tuhan pasti 
akan rajin beribadah, akan melatih dirinya 
untuk beribadah (salah satunya melalui 
saat teduh pribadinya), dan terdidik dalam 
iman dan ajaran sehat karena mereka 
tertanam di dalam gereja lokal, sehingga 
hal-hal ini akan membuat mereka menjadi 
dewasa rohani (1 Tim 4: 6-8). Rasul Paulus 
melanjutkan di dalam sisa suratnya di pasal 
4, 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 
yang Tuhan sudah berikan bagi mereka, dan 

PERGI
RENUNGAN:  Matius 28: 18-20, Yesaya 6: 
8-9

Hari ini kita belajar kembali mengenai 
Amanat Agung Tuhan Yesus dan mengenai 
penginjilan. Sebelum Yesus naik ke surga 
Ia memberikan pesan penting bagi murid-
muridNya dan pesan itu juga berlaku bagi 
kita, murid-muridNya di akhir jaman ini. 
Pesan-pesan yang Ia berikan tertulis di 
dalam Matius 28: 19-20 dan pesan itu adalah 
‘Pergi’. Tuhan rindu untuk setiap kita mulai 
pergi dan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. 
Memberitakan injil Tuhan dan membawa 
mereka untuk percaya Tuhan. Jangan takut 
sebab Tuhan akan menyertai kita senantiasa, 
Mat 28: 20. Roh Kudus akan mengurapi 
kita dan memberikan kita hikmat dan kuasa 
untuk bersaksi dan menginjil. Amanat Agung 
adalah perintah Tuhan yang utama, dan 
karena hal ini adalah perintah, artinya kita 
harus melakukannya dengan sungguh-
sungguh. Hal ini bukanlah pilihan namun 
merupakan suatu keharusan bagi anak-anak 

MAHKOTA KEMEGAHAN
RENUNGAN:  1 Tesalonika 2 & 3

Di kitab 1 Tesalonika 2, 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. Di kitab 1 
Tesalonika 3, 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. Bekerja 
bersama-sama di dalam kesatuan, sehingga 

PRAJURIT KRISTUS
RENUNGAN:  2 Timotius 1; 2 Timotius 2: 
1-13

Paulus mengingatkan Timotius muridnya, 
pada suratnya yang kedua, untuk terus 
menjadi kuat di dalam memberitakan injil. 
Paulus mengajar Timotius bahwa untuk 
dapat menjadi kuat ia perlu hidup di dalam 
anugerah Tuhan, di dalam kasih Tuhan 
dan kuasa salibNya (2 Tim 2: 1). Anugerah 
Tuhan yang akan memampukan Timotius 
untuk berani bersaksi tentang Tuhan dan 
tidak malu sedikitpun (2 Tim 2: 8,12). Paulus 
menguatkan Timotius bahwa sebagai prajurit 
Tuhan yang memberitakan injil seringkali 
kita harus ‘menderita’ karenanya.  Apakah 
yang ia maksudkan dengan menderita di 
sini? Dalam 2 Tim 2: 4, Paulus mengajarkan 
Timotius bahwa menderita sebagai prajurit 
Tuhan maksudnya adalah tidak memusingkin 
dirinya dengan soal-soal penghidupan 
namun lebih pusing dengan apa yang 
berkenan kepada komandannya yaitu Yesus. 
Selain Timotius diminta untuk terus kuat, 

KAMIS

RABU JUMAT

SELASA

berani dan siap menderita sebagai prajurit 
Tuhan, Paulus juga menghibur Timotius 
untuk tetap sabar menanggung segala 
sesuatu, sebab Tuhan adalah Allah yang 
setia, Ia akan senantiasa menyertai Timotius 
(2 Tim 2: 10,13). 

DEKLARASI:  2 Timotius 2: 1: Sebab itu, 
hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia 
dalam Kristus Yesus

TINDAKAN: Hari ini saya akan menghargai 
dan mensyukuri hidup yang Tuhan 
percayakan untuk saya jalani. Saya akan 
bersukacita dalam pengharapan dan sabar 
dalam kesesakan 

DOA: Saya akan menaikkan doa-doa ucapan 
syukur bagi bangsa Amerika di menara doa 
bersama dengan teman-teman seiman saya

Tuhan. Hal ini merupakan panggilan hidup 
kita sebagai anak-anakNya. Mari kita mulai 
menginjil dan memenangankan jiwa-jiwa bagi 
Tuhan selama kita hidup di dunia ini. 

DEKLARASI:  Yesaya 6: 8-9a: Lalu aku 
mendengar suara Tuhan berkata: “Siapakah 
yang akan Kuutus, dan siapakah yang 
mau pergi untuk Aku?” Maka sahutku: “Ini 
aku, utuslah aku!” Kemudian firman-Nya: 
“Pergilah, dan katakanlah kepada bangsa ini 
…

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa agar 
Roh Kudus memberikan saya keberanian 
untuk bersaksi, sekalipun saya harus 
keluar dari kenyamanan saya dan mungkin 
merupakan suatu hal yang tidak biasa saya 
lakukan 

DOA: Saya akan masuk di dalam doa puasa 
dan banyak berdoa berbahasa roh dan masuk 
di dalam doa-doa peperangan dan deklarasi 
dan berdoa bagi sekolah, kantor dan keluarga 
saya.                                                                
               

mereka dapat terus berjaga-jaga sampai 
Tuhan datang yang kedua kalinya nanti.  
Pelayanan akan membantu seseorang 
untuk dapat menjaga rohnya senantiasa 
menyala-nyala. Alangkah baiknya untuk 
kita dapat mulai terlibat di dalam pelayanan 
pekerjaan Tuhan. 

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.

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa 
menyerahkan hidup saya sepenuhnya 
kepada Tuhan dan mulai terlibat di dalam 
pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja lokal 
saya

DOA: Saya akan mulai melayani Tuhan 
dengan berdoa bagi VIP List saya

                 

selalu akan ada yang menguatkan apabila 
yang lain sedang lemah.

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?

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa 
dan memohon Roh Kudus memberikan 
kuasaNya agar saya dapat mulai bersaksi 
dengan berani, saya juga akan berdoa agar 
Tuhan mengirimkan saya partner di dalam 
penginjilan ini

DOA: Hari ini saya akan ke menara doa 
dan berdoa bagi Amerika di sana, agar 
Amerika juga mengalami mujizat Tuhan 


