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ARISE AND SHINE #3 
BANGKITLAH MENJADI TERANGLAH #3 

GLORIFY THE LORD 
MULIAKAN TUHAN 

 
 
PEMBUKAAN: 
Kita akan melanjutkan Firman Tuhan yang kita pelajari 
minggu lalu, yaitu: 7 PILAR PERJANJIAN BERKAT 
TUHAN: 
1. HIDUP DALAM KEBENARAN TOTAL. 
2. CINTA TUHAN BUKAN CINTA UANG. 
3. BANGKIT BEKERJA DAN BERKARYA. 
4. BERPIKIRLAH DENGAN HIKMAT ALLAH. 
Dan Minggu ini kita akan mempelajari pilar yang ke-5, 
yaitu: 
 
5. MULIAKAN TUHAN DENGAN HARTAMU.  

a. Amsal 3:9-10.   9 Muliakanlah TUHAN dengan 
hartamu dan dengan hasil pertama dari segala 
penghasilanmu, 10 maka lumbung-lumbungmu akan 
diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana 
pemerahanmu akan meluap dengan air buah 
anggurnya. 
◼ Sadarilah bahwa Memuliakan Tuhan dengan 

harta adalah kunci untuk menikmati berkat-berkat 
Tuhan yang melimpah. 
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◼ Itu sebabnya saya berdoa supaya Roh Kudus 
memberikan Anointing to See / Urapan untuk 
Melihat sehingga kita bisa melihat bahwa 
‘memuliakan Tuhan dengan harta’ adalah sebuah 
anugerah (Anugerah Tuhan dalam Keuangan / 
Supernatural Grace for Finance).  

b. Sebelum berbicara tentang memuliakan Tuhan 
dengan harta kita dalam berbagai bentuk, satu 
bentuk yang paling dasar yang harus kita pahami 
terlebih dahulu adalah ‘Memuliakan Tuhan dengan 
persepuluhan kita’. 
◼ Sadarilah bahwa PERSEPULUHAN BUKAN 

BEBAN, TETAPI ANUGERAH! 
- PERPULUHAN DIBERIKAN OLEH TUHAN KEPADA 

JEMAATNYA BUKAN DEMI KEPENTINGAN 
TUHAN! SEBALIKNYA, DEMI DIRI KITA SENDIRI! 
(SADARILAH BAHWA TUHAN TIDAK BUTUH 
UANG KITA! KITALAH YANG BUTUH BERKAT 
TUHAN) 

◼ Mengapa? Sebab PERSEPULUHAN ADALAH 
KUNCI MEMBUKA PINTU BERKAT TUHAN DALAM 
KEUANGAN. 
- Maleakhi 3:10-12.  10 Bawalah seluruh 

persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah 
perbendaharaan, supaya ada persediaan 
makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman 
TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak 
membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan 
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mencurahkan berkat kepadamu sampai 
berkelimpahan.  11 Aku akan menghardik 
bagimu belalang pelahap, supaya jangan 
dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan 
pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, 
firman TUHAN semesta alam.  12 Maka segala 
bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab 
kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman 
TUHAN semesta alam. 

◼ Lewat ayat ini kita bisa melihat betapa dahsyat 
rahasia berkat Tuhan melalui persepuluhan ini.  

◼ Bahkan ada “bonus anugerah” dimana Tuhan 
akan menghardik belalang pelahap yang bisa 
menghabiskan berkat kita!  

◼ Hanya orang yang bisa memahami The Power 
of Tithing / Kuasa dalam Persepuluhan inilah yang 
bisa mengerti bahwa ketika kita membawa 
persembahan PERSEPULUHAN, HASILNYA BUKAN 
MINUS, TAPI PLUS: 

c. Berita baiknya adalah Tuhan menetapkan 
PERSEPULUHAN SEBAGAI SATU PILAR YANG 
SANGAT PENTING DALAM PERJANJIAN BERKAT 
YANG TIDAK AKAN BERUBAH. 
◼ Mazmur 89:35  Aku tidak akan melanggar 

perjanjian-Ku, dan apa yang keluar dari bibir-Ku 
tidak akan Kuubah. 

◼ Matius 23:23  Celakalah kamu, hai ahli-ahli 
Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-
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orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, 
adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang 
terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, 
yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. 
Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan 
diabaikan. 
- INI KETETAPAN LANGSUNG DARI TUHAN YESUS: 
“YANG SATU HARUS DILAKUKAN DAN YANG 
LAIN JANGAN DIABAIKAN!” 

- Apa artinya? Artinya yang namanya ‘KEADILAN, 
BELAS KASIHAN, DAN KESETIAAN’ HARUS 
DILAKUKAN! DAN PERSEPULUHAN JANGAN 
DIABAIKAN! 

- Sadarilah bahwa Persepuluhan adalah 
ketetapan Tuhan baik dalam Perjanjian Lama 
maupun Perjanjian Baru. 

d. PERSEPULUHAN ADALAH KETETAPAN FIRMAN 
TUHAN MENURUT PERATURAN MELKISEDEK. 
◼ Ibrani 7:1-8 1 Sebab Melkisedek adalah raja 

Salem dan imam Allah Yang Mahatinggi; ia pergi 
menyongsong Abraham ketika Abraham kembali 
dari mengalahkan raja-raja, dan memberkati dia. 
- Kita harus mengerti bahwa Melkisedek ini 

adalah nama Tuhan Yesus dalam Perjanjian 
Lama. Jadi Melkisedek ini adalah Tuhan Yesus 
sendiri. 

◼ 2 Kepadanyapun Abraham memberikan 
sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti 



Outline Kotbah Minggu, 16 Februari 2020 – Arise and Shine #3 

 

 5 of 9 

namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja 
kebenaran, dan juga raja Salem, yaitu raja damai 
sejahtera.  3 Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak 
bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya 
tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan 
sama dengan Anak Allah, ia tetap menjadi imam 
sampai selama-lamanya. 

◼ 4 Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang 
kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, 
memberikan sepersepuluh dari segala rampasan 
yang paling baik.  5 Dan mereka dari anak-anak 
Lewi, yang menerima jabatan imam, mendapat 
tugas, menurut hukum Taurat, untuk memungut 
persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-
saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah 
keturunan Abraham.  6 Tetapi Melkisedek, yang 
bukan keturunan mereka, memungut 
persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, 
walaupun ia adalah pemilik janji.  7 Memang 
tidak dapat disangkal, bahwa yang lebih rendah 
diberkati oleh yang lebih tinggi.   
- Ternyata PERSEPULUAN ITU ADA SEBELUM 

HUKUM TAURAT, PADA SAAT HUKUM TAURAT, 
DAN SETELAH HUKUM TAURAT, YAITU PADA 
JAMAN PERJANJIAN BARU, PADA JAMAN 
ANUGERAH. 

◼ Jadi bagi sebagian orang yang berpikir bahwa 
persepuluhan itu adalah hukum taurat yang 
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sudah tidak perlu lagi dilakukan, sebenarnya 
mereka sama sekali tidak memahami tentang 
peraturan Melkisedek ini. 

◼ 8 Dan di sini manusia-manusia fana menerima 
persepuluhan, dan di sana Ia, yang tentang Dia 
diberi kesaksian, bahwa Ia hidup.  

◼ MEMANG SECARA JASMANI, GEREJA YANG 
MENERIMA PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN, 
TAPI SESUNGGUHNYA DALAM ALAM ROH, KITA 
SEDANG MEMBAWA PERSEMBAHAN 
PERSEPULUHAN ITU KEPADA MELKISEDEK / 
TUHAN YESUS SENDIRI.  

e. CARA MENGHITUNG PERSEPULUHAN. 
◼ Bagi profesional atau karyawan, persepuluhan 

kita adalah 10% dari total salary, bonus, dan komisi 
kita. Kalau salary Rp 1 juta, bonus Rp 500 rb, dan 
komisi Rp 500 rb, maka totalnya adalah Rp 2 jt. Jadi 
persepuluhan kita adalah 10% dari Rp 2 jt = Rp 200 
rb. 

◼ Bagi pelajar dan mahasiswa, persepuluhan kita 
adalah 10% dari uang saku bulanan kita Jadi kalau 
uang saku bulanan anda Rp 1 juta, maka 
persepuluhannya adalah 10% dari Rp 1 jt = Rp 100 
rb. 

◼ Bagi pedagang, persepuluhan kita adalah 10% 
dari keuntungan bersih kita. Jadi kalau penjualan 
anda Rp 10 juta, kemudian ongkos biaya adalah Rp 
6 jt, bunga hutang Rp 1 juta, maka keuntungan 
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bersih adalah Rp 10 jt - 6 jt - 1 jt = Rp 3 juta. Jadi 
persepuluhan kita adalah 10% dari Rp 3 jt = Rp 300 
rb. (Ingat bahwa biaya hidup pribadi kita tidak 
dihitung sebagai pengurang dalam menghitung 
persepuluhan). 

◼ Bagi pemilik pabrik yang juga menerima salary 
dari perusahaan anda sendiri, maka 
persepuluhannya adalah 10% dari total 
keuntungan bersih perusahaan anda, bukan salary 
anda. Jadi kalau keuntungan bersih perusahaan Rp 
30 jt, dan anda menggaji diri sendiri Rp 10 juta, 
maka persepuluhannya adalah 10% dari Rp 30 juta 
= Rp 3 jt (Rp 1 juta sebagai persepuluhan Pribadi + 
Rp 2 juta sebagai persepuluhan perusahaan). 

◼ Kalau kita investasi (tanah, rumah, saham, 
emas, valas, dst), maka persepuluhannya adalah 
10% dari keuntungan investasi. Jadi kalau kita 
investasi Rp 100 jt, yang kemudian kita jual 
menjadi Rp 500 juta. Maka keuntungan bersihnya 
adalah Rp 500 jt - Rp 100 jt = Rp 400 juta. Jadi 
persepuluhannya adalah 10% dari 400 juta = Rp 40 
juta. 

f. KEMANA KITA MEMBAWA PERSEMBAHAN 
PERSEPULUHAN KITA? 
◼ Maleakhi 3:10  Bawalah seluruh persembahan 

persepuluhan itu ke dalam rumah 
perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan 
di rumahKu dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta 
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alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu 
tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat 
kepadamu sampai berkelimpahan. 
- Jadi kita memberikan persembahan 

persepuluhan ini kepada Tuhan dengan 
membawanya ke dalam ‘rumah 
perbendaharaan’ (Neh 13:10-12) yang pada 
waktu itu berarti Bait Allah, dan sekarang 
berarti GEREJA LOKAL TEMPAT KITA 
BERJEMAAT DAN BERTUMBUH KARENA DI 
TEMPAT ITULAH KITA MENDAPAT MAKANAN 
ROHANI. Mengapa rumah Allah / gereja lokal? 
“spy ada persediaan makanan di rumah Ku”, itu 
berarti kita mendukung kelancaran pekerjaan 
Tuhan sehingga gereja bisa menjadi tempat kita 
bertumbuh secara rohani dengan baik. 

- Demikian Kalau anda adalah Jemaat Gereja 
INTERNET Keluarga Allah, maka itu artinya 
gereja lokal anda adalah Keluarga Allah, dan di 
situlah kita mengembalikan persepuluhan kita. 

- Kalau kita merasa bisa sesuai kemauan kita 
sendiri memberikan persepuluhan kita berarti 
kita berpikir bahwa persepuluhan kita adalah 
milik kita sendiri, bukan milik Allah. Kalau itu 
milik Allah berikanlah ke tempat di mana Allah 
perintahkan kita. PERSEPULUHAN BUKANLAH 
PERSEPULUHAN, KECUALI KITA 
MEMBERIKANNYA TEPAT SESUAI INSTRUKSI 
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TUHAN. 
g. Itu sebabnya MULAILAH PERSEPULUHAN 

SEKARANG JUGA, jangan menunggu sampai anda 
kelimpahan terlebih dahulu. Di manapun posisi 
keuangan anda saat ini, Alkitab mengajarkan: 
BARANGSIAPA SETIA DALAM PERKARA KECIL, IA 
AKAN DIPERCAYA DALAM PERKARA YANG BESAR. 
◼ Kalau terhadap yang 10% nya kita bisa 

dipercaya untuk mengembalikan persepuluhan 
itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat 
yang 90% diberkati sehingga berlipatkali ganda.  

 
PENUTUP: 
Ketaatan dan ketulusan kita dalam mempersembahan 
persembahan persepuluhan, adalah bukti bahwa kita 
memiliki kerinduan untuk terus memuliakan nama-Nya, 
khususnya melalui setiap harta dan berkat yang boleh 
Tuhan percayakan atas hidup kita.  
 


