


17 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KUNCI UNTUK MENIKMATI BERKAT TUHAN YANG 

MELIMPAH 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 3:1-12 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 3:9-10 Muliakanlah TUHAN dengan hartamu 
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, 
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai 
melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan 
meluap dengan air buah anggurnya. 
 
Adam dan Hawa mempunyai dua anak laki-laki, Kain 
dan Habel nama mereka. Setelah bertumbuh dewasa, 
Kain, si sulung, bekerja sebagai petani. Sedangkan 
Habel, adiknya, adalah penggembala kambing domba. 
Suatu hari, Kain dan Habel sama-sama 
mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Kain 
mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya 
sebagai korban persembahan untuk Tuhan, tetapi 
Tuhan tidak mengindahkan persembahannya. Habel 
juga mempersembahkan korban persembahan berupa 
anak sulung dari kambing dombanya dan Tuhan 
mengindahkan persembahannya itu. 



Ketika kita sedang berbicara tentang memuliakan 
Tuhan dengan harta kita, kisah dua kakak beradik di 
Alkitab ini sering kali muncul. Karena melalui kisah 
mereka, kita dapat belajar bagaimana memuliakan 
Tuhan dengan harta kita. Tuhan berkenan akan 
persembahan Habel karena ia memberikan anak sulung 
kambing dombanya. Persembahan anak sulung ini 
berbicara tentang yang pertama dan utama. Habel 
mengutamakan Tuhan di atas segalanya, ia 
memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berbeda dengan 
Kain yang memberikan sebagian, yaitu sisa-sisa dari 
hasil ladangnya untuk Tuhan. Kain perhitungan dengan 
Tuhan, tetapi tidak dengan adiknya. Itulah mengapa 
persembahan Habel menyukakan hati Tuhan. 
 
Ketahuilah bahwa Tuhan tidak membutuhkan uang 
kita. Yang Tuhan lihat adalah hati yang tulus dan rindu 
untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita 
setia serta mengutamakan Tuhan di atas segalanya, 
termasuk di atas harta kita, maka Tuhan akan 
disenangkan. Saat hati-Nya disenangkan, Tuhan pun 
akan mencurahkan berkat-berkat-Nya dengan 
melimpah atas hidup kita, karena Dia adalah Allah yang 
tidak pernah berhutang. Oleh sebab itu, bangkit dan 
jadilah terang dengan harta kita, bukan supaya kita 
diberkati, tetapi karena kita ingin menyukakan hati-
Nya.  
 



RENUNGAN 
Memuliakan Tuhan DENGAN HARTA kita adalah KUNCI 
UNTUK MENIKMATI berkat-berkat-Nya yang 
melimpah. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memuliakan Tuhan dengan harta 

Anda? Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan menghendaki agar 

Anda memuliakan Tuhan dengan harta Anda? 
3. Renungkanlah, bagaimana caranya agar Anda dapat 

memuliakan Tuhan dengan benar dengan harta 
Anda?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami rindu untuk dapat memuliakan Engkau 
dengan harta kami. Kami mau belajar memiliki sikap 

hati yang benar dalam memberi, sehingga 
persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu. 

Sehingga berkat-berkat-Mu boleh dicurahkan dengan 
melimpah dalam hidup kami dan kami boleh bangkit 

sebagai terang-Mu bagi sekeliling kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 1-3 
Kisah Para Rasul 17:1-15 



18 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
YANG MELIHAT SEBAGAI ANUGRAH AKAN 

MENDAPATKAN ANUGRAH 

 
BACAAN HARI INI 
Maleakhi 3:6-12 
 
RHEMA HARI INI 
Maleakhi 3:10 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 
mencurahkan berkat kepadamu sampai 
berkelimpahan. 
 
Ivonny, seorang pelayan Tuhan Kids Impact GBIKA 
Yogyakarta, pernah  mengalami masa-masa yang sulit. 
Krisis ekonomi membuat penghasilannya di bidang 
properti menurun drastis. Padahal ia adalah tulang 
punggung keluarga. Ia pun harus berhutang untuk 
menghidupi keluarganya. Beberapa waktu berlalu dan 
keadaan tidak berubah. Sampai suatu ketika Tuhan 
berbicara secara pribadi kepadanya tentang 
persepuluhan. Dengan kondisi yang seperti itu, Ivonny 
punya pilihan untuk taat sekalipun kebutuhan dan 



hutangnya tidak bisa tercover, atau tidak memberikan 
persepuluhan dengan asumsi ia bisa tetap membayar 
cicilan hutang dan menutup biaya hidup sehari-hari. 
Puji Tuhan, Ivonny memutuskan untuk taat. Ia berpikir, 
“Sekalipun hutangku masih ada, sekalipun kondisi 
keuanganku belum membaik, aku tidak peduli. AKU 
AKAN TETAP MENGEMBALIKAN PERSEPULUHAN!” 
 
Tuhan sungguh sangat ajaib! Tidak berapa lama, Ivonny 
mendapatkan mujizat, sehingga ia bisa mendapatkan 
sejumlah uang yang angkanya cukup untuk melunasi 
hutang-hutangnya. Tidak hanya sampai di situ saja, 
ketika ia hendak melunasi hutangnya, Tuhan 
melembutkan hati orang yang memiutangi Ivonny. 
Hutangnya SUDAH DIANGGAP LUNAS DAN SELEBIHNYA 
BISA UNTUK MENABUNG. Ketaatan dan sikap hati 
Ivonny dalam mengembalikan persepuluhan 
membuahkan anugerah. Bahkan ia bersaksi, ia bisa 
menjadi berkat juga bagi orang lain dengan mujizat 
yang ia terima. Sungguh nyata kuasa Tuhan dalam 
hidupnya. 
 
Ivonny hanya salah satu dari sekian banyak orang yang 
sudah memahami bahwa Tuhan menyukai apa yang 
ada dalam hati kita. Tuhan tidak membutuhkan uang 
kita, karena Dia Mahakaya. Yang Dia rindukan adalah 
anak-anak-Nya masuk dalam perjanjian dengan-Nya. 
Salah satunya adalah perjanjian berkat, dan 



persepuluhan adalah jalan-Nya. Sadarilah bahwa ini 
sebuah anugrah dan bukan beban. Karena siapa yang 
ada dalam perjanjian dengan-Nya, ia tidak akan pernah 
dikecewakan. Justru kemuliaan Tuhanlah yang akan 
turun atas hidupnya. Haleluya! (L.A.) 
 
RENUNGAN 
Persepuluhan BUKANLAH BEBAN, tetapi ANUGERAH, 
sebab persepuluhan membuka PINTU BERKAT TUHAN 
dalam keuangan. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkan Anda memiliki komitmen yang kuat 

dalam hal mengembalikan persepuluhan? Mengapa 
demikian? 

2. Bagaimanakah Anda memandang persepuluhan 
selama ini? Adakah sikap hati yang harus 
diperbaharui? 

3. Kesulitan apakah yang Anda hadapi ketika 
menghidupi komitmen untuk mengembalikan 
persepuluhan dan apa yang bisa Anda lakukan 
untuk memperjuangkannya? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu 

mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau sudah 
mengundang kami masuk dalam perjanjian dengan-
Mu. Kami terima anugrah ini, ya Tuhan, dan ajarkan 



kami untuk terus bertumbuh dalam ketaatan dan terus 
hidup dalam komitmen kami dalam mengembalikan 
persepuluhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
  

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 4-6 

Kisah Para Rasul 17:16-34 



19 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PILAR PENTING DALAM PERJANJIAN BERKAT 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 89:19-37 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 89:35 Aku tidak akan melanggar perjanjian-
Ku, dan apa yang keluar dari bibir-Ku tidak akan 
Kuubah. 
 
Lebih baik memberi daripada menerima. Akan tetapi, 
kenyataannya kebanyakan orang lebih suka menerima 
daripada memberi. Begitu pula dengan Abe yang masih 
sering menggunakan matematika dunia saat tiba 
waktunya memberikan persepuluhan. Ia belum 
sepenuhnya menjalankan persepuluhan karena 
menurutnya gajinya belum cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Menurutnya, untuk memenuhi 
kebutuhan dan membayar beberapa cicilan saja masih 
kurang, apalagi kalau ditambah dengan persepuluhan. 
Belum lagi beberapa temannya ada yang berkomentar 
negatif jika ia memberikan persepuluhan.  
 
Hingga suatu kali, Abe mendengarkan kotbah di 
gerejanya tentang persepuluhan. Ia  merasa Tuhan 



menegurnya melalui firman Tuhan saat itu. Saat tidak 
memberikan persepuluhan, ia merasa kuatir dan takut 
kalau uangnya habis. Hal itu pun benar terjadi, ada saja 
pengeluaran mendadak yang harus dibayarkannya. 
Kendaraan rusak, beli obat, iuran-iuran tak terduga 
lainnya. Ia pun menyesal dan berkomitmen akan taat 
dalam memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Mulai 
tahun baru ini, Abe merasa hidupnya lebih damai dan 
tenang ketika sudah memberikan persepuluhan. Ia 
tidak memikirkan bagaimana kalau nanti uangnya habis 
atau kurang. Tanpa Abe sadari, berkat Tuhan selalu ada 
ketika ia membutuhkan. 
  
Mungkin kita mengalami hal yang sama dengan Abe. 
Merasa tidak perlu memberikan persepuluhan dan 
menggunakan logika matematika dunia kita. Namun, 
sadarilah bahwa persepuluhan adalah cara untuk 
masuk dalam perjanjian berkat Tuhan. Bukan cara 
Tuhan memajaki atau mengakali kita. Hari ini, mazmur 
Daud pun mengingatkan kita bahwa  Tuhan tidak akan 
melanggar perkataan-Nya sendiri. Namun, apakah kita 
mengalami penggenapan janji-Nya tergantung apakah 
kita melakukan bagian kita atau tidak (ay.29-33). Oleh 
sebab itu, kembalikanlah persepuluhan dengan 
sukacita, muliakanlah Tuhan dengan harta kita, maka 
Dia akan membangkitkan kita menjadi terang dalam 
hal keuangan dan berbagai aspek hidup kita yang 



lainnya. Sebab, Dialah Tuhan yang tidak pernah 
mengingkari perjanjian-Nya. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Tuhan MENETAPKAN PERSEPULUHAN sebagai salah 
satu pilar yang sangat penting dalam PERJANJIAN 
BERKAT yang tidak akan pernah berubah. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah taat dalam memberikan 

persepuluhan? Jika sudah atau belum, mengapa? 
2. Apa yang menyebabkan Anda belum bisa 

memberikan persepuluhan? 
3. Komitmen apa yang bisa Anda buat dalam 

memberikan persepuluhan mulai tahun ini?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, ajarkan kami selalu taat dalam memberikan 
persepuluhan. Kami mau hidup dalam perjanjian 

berkat dengan Engkau. Kami percaya, Engkau akan 
menggenapi janji-janji-Mu bagi kami. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 7-9 

Kisah Para Rasul 18 



20 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PERSEPULUHAN SEBAGAI KETETAPAN FIRMAN 

TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 7:1-11 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 7:1-2a Sebab Melkisedek adalah raja Salem dan 
imam Allah Yang Mahatinggi; ia pergi menyongsong 
Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan 
raja-raja, dan memberkati dia. Kepadanyapun 
Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya.  
 
Di era perjanjian lama maupun baru, kita mengenal 
yang namanya persepuluhan. Yaitu sebuah tindakan 
iman dan penghormatan anak-anak Tuhan kepada 
kedaulatan Allah, serta sebagai ekspresi cinta maupun 
tindakan bahwa mereka mengutamakan Tuhan. Dan 
ada seseorang yang bertugas mengatur semuanya itu. 
Siapa dia? Dia adalah seorang Imam Agung yang 
bernama Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Menurut 
arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja 
Kebenaran, dan juga Raja Damai Sejahtera. Ia tidak 
berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, hari-Nya tidak 
berawal dan hidup-Nya tidak berkesudahan, dan 



karena Ia seperti Anak Allah, Ia tetap menjadi Imam 
sampai selama-lamanya. Dia-lah Melkisedek. Tuhan 
Yesus sendiri.  
 
Dari penjelasan ini, kita dapat mengerti dan 
mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum 
Abraham ada, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Itu 
sebabnya, ketetapan-Nya tidak berubah. Di Perjanjian 
Lama, Abraham sebagai bapa orang percaya, 
mengembalikan persepuluhan. Demikian pula di 
Perjanjian Baru, kita sebagai keturunan Abraham, juga 
mengembalikan persepuluhan. Artinya, persepuluhan 
bukan sekedar hukum Taurat, tetapi ketetapan Tuhan 
menurut peraturan Melkisedek, yaitu Tuhan Yesus 
sendiri. Karena persepuluhan sudah ada di jaman 
Abraham, jauh sebelum Musa yang diperintahkan 
Tuhan untuk menulis hukum Taurat lahir.  
 
Jadi, mari sebagai keturunan Abraham yang berhak 
menerima janji-janji Allah, kita buka hati dan 
meresponi semua firman yang Tuhan perintahkan 
dengan hati bersyukur. Kita kembalikan persepuluhan 
kita pada Tuhan, kepada gereja lokal, tempat kita 
tertanam dan bertumbuh dengan hati bersuka. Karena 
Tuhan perintahkan kita untuk mengembalikan 
persepuluhan bukan semata-mata agar kedaulatan-
Nya ditegakkan saja, tetapi agar kita anak-anak 
kesayangan-Nya, biji mata-Nya juga dapat menerima 



janji-janji berkat yang sudah Tuhan sediakan, dan 
bangkit menjadi terang serta memuliakan Tuhan 
melalui harta yang telah Tuhan percayakan. 
 
RENUNGAN 
PERSEPULUHAN adalah KETETAPAN firman Tuhan 
menurut PERATURAN MELKISEDEK, yaitu TUHAN 
YESUS sendiri. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa itu persepuluhan dan mengapa 

kita harus mentaati firman Tuhan untuk 
mengembalikan persepuluhan? 

2. Siapakah yang diutus Tuhan untuk mengatur 
persepuluhan para imam? Siapakah Dia menurut 
kitab Ibrani pasal 8? 

3. Sudahkah Anda mengembalikan persepuluhan? Apa 
janji firman bagi anak-anak-Nya yang taat kepada-
Nya?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan yang 

Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk jalan 
yang Engkau bukakan bagi kami, sehingga kami dapat 
mengekspresikan cinta kami dengan mengembalikan 

persepuluhan sebagai ketetapan firman Tuhan, 
sehingga kami memperoleh kasih karunia untuk 

menerima janji-janji Abraham, bapa leluhur kami. Agar 



kami bangkit dan menjadi terang dan bersinar bagi 
banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 10-12 

Kisah Para Rasul 19:1-20 



21 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENGEMBALIKAN PERSEPULUHAN SESUAI YANG 

TUHAN MAU 

 
BACAAN HARI INI 
Nehemia 13:1-13 
 
RHEMA HARI INI  
Nehemia 13:11-12 Aku menyesali para penguasa, 
kataku: "Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja?" 
Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan 
kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang 
Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan 
dari pada gandum, anggur dan minyak ke 
perbendaharaan. 
 
“Kenapa sih harus mempermasalahkan kemana kita 
memberikan persepuluhan?” tanya Andi dengan 
berapi-api kepada sekelompok teman. “Aku yang 
menghasilkannya, ya terserah mau kupakai buat apa. 
Sebenarnya, persepuluhan sudah tidak relevan lagi 
sekarang. Kita tidak hidup dalam perjanjian lama.” 
Seorang teman pun menimpalinya, “Ya, itu benar, 
gereja tidak seharusnya mengharapkan persepuluhan 
jemaat. Mereka harusnya fokus pelayanan saja. 



Sebagai pelayan Tuhan, mereka seharusnya percaya 
kalau Tuhan yang akan mencukupkan mereka.” 
 
Inilah pembicaraan yang banyak terjadi di kalangan 
anak-anak Tuhan. Dari masa ke masa, persepuluhan 
selalu menjadi polemik yang tak ada habisnya. 
Memang benar, Tuhan bisa memenuhi kebutuhan 
gereja-gereja-Nya secara supernatural. Namun jangan 
lupa, sementara kita hidup dengan mengharapkan 
uluran tangan Sang Ilahi, kita juga memijak bumi. Lebih 
seringnya, Tuhan menggunakan sumber-sumber yang 
ada di bumi ini untuk memelihara kehidupan. Mungkin 
inilah yang luput dari pemahaman kita: Tuhan ingin 
memakai kita sebagai sumber berkat.  
 
Instruksi Tuhan sudah jelas, yaitu membawa 
persepuluhan ke rumah perbendaharan, supaya ada 
persediaan makanan di rumah-Nya (Mal. 3:10). Tuhan 
pun menentukan persepuluhan sebagai hak bagian 
orang-orang yang bekerja di rumah-Nya (Bil. 18:21,24). 
Kalau hal ini diabaikan, jangan heran kalau para 
pekerja Tuhan berlaku seperti orang Lewi saat bangsa 
Israel kembali dari pengasingan dan Bait Allah baru 
dibangun kembali. Mereka lari ke ladang untuk 
memenuhi kehidupan mereka sendiri dan melalaikan 
tugas di Bait Allah (ay.10). Bukankah wajar ketika 
Tuhan memakai para pekerja-Nya untuk memberi roh 
kita makan dan juga pertumbuhan, kita pun 



memperhatikan kebutuhan jasmani mereka (Rm. 
15:27)? Jangan hanya mau terus dilayani. Bangkit dan 
lakukanlah bagian kita, muliakan Tuhan dengan harta 
yang Dia percayakan, maka Tuhan bukan hanya akan 
memakai kita sebagai terang untuk memberkati gereja-
Nya, tetapi juga melibatkan kita dalam perkara-perkara 
yang melampaui bayangan kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Bawalah persembahan PERSEPULUHAN kita ke GEREJA 
LOKAL, tempat Tuhan MENANAMKAN kita dan 
memberi kita PERTUMBUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Ke manakah Anda membawa persepuluhan Anda 

selama ini? 
2. Mengapa Tuhan ingin Anda membawa 

persepuluhan ke gereja lokal Anda? 
3. Bagaimana Anda bisa mentaati instruksi Tuhan 

menyangkut persepuluhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas setiap 
berkat yang Engkau berikan kepada kami. Seberapa 

pun yang Engkau percayakan, kami mau taat 
mengembalikan persepuluhan sesuai instruksi-Mu. 

Bukan supaya kami lebih diberkati, tetapi agar kami 
dapat menjadi berkat di mana pun kami berada. Agar 



kami bertumbuh dari orang-orang yang dilayani 
menjadi orang-orang yang melayani; baik itu dengan 
waktu, tenaga, maupun harta kami. Biarlah terang 
kemuliaan-Mu saja yang semakin terpancar melalui 

hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 13-15 
Kisah Para Rasul 19:21-41 



22 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
MENGEMBALIKAN PERSEPULUHAN DALAM SEGALA 

KONDISI 
 

BACAAN HARI INI 
Lukas 21:1-4 
 

RHEMA HARI INI 
Lukas 21:3-4 Lalu Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak 
dari pada semua orang itu. Sebab mereka semua 
memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi 
janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia 
memberi seluruh nafkahnya." 
 

Sangat sering kita mendengar tentang Yesus yang 
mengajar dan memberitakan Injil di Bait Allah. Dalam 
bacaan hari ini, diceritakan bahwa pada saat itu Yesus 
mengamati orang-orang kaya yang memasukkan 
persembahan di peti persembahan. Kemudian, ada 
seorang janda miskin yang juga memasukkan 
persembahannya, yang hanya berjumlah dua peser. 
Jumlah yang sangat minim, apabila dibandingkan 
dengan nominal pemberian orang-orang kaya lainnya. 
Namun, justru janda miskin ini mendapat pujian dari 
Tuhan. Dia pun mengatakan jika pemberian si janda 
lebih banyak daripada orang-orang kaya tersebut .  
 



Tidak secara kebetulan rhema hari ini berbicara 
tentang arti memberi kepada Tuhan dengan tulus. Jika 
orang kaya memberi dalam kelimpahannya, maka si 
janda miskin memberi dalam kekurangannya. Bahkan, 
ia memberikan semua nafkahnya sebagai 
persembahan. Hal inilah yang menyentuh hati Tuhan, 
karena Tuhan tidak memandang secara kuantitas, 
melainkan kualitas hati. Janda miskin ini tahu dan 
sadar, bahwa seluruh hidupnya bergantung kepada 
Tuhan. Tuhanlah yang selama ini sudah memelihara 
hidupnya, sehingga ia memberi persembahan sebagai 
wujud rasa syukurnya dengan memberikan yang 
terbaik yang ia miliki. 
 

Begitu pun juga dengan kita saat ini, sudah sangat 
amat banyak perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. 
Sudah sewajarnya dan seharusnya kita mengucap 
syukur kepada Tuhan. Salah satu wujud ucapan syukur 
kita atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita adalah 
dengan mengembalikan persepuluhan. Baik kita dalam 
kekurangan, maupun dalam kelimpahan, tetaplah 
mengucap syukur dan mengutamakan Tuhan. Tuhan 
tidak melihat nominal pemberian kita, Tuhan melihat 
hati yang tulus memberi dan penuh dengan ucapan 
syukur. Saat Tuhan melihat hati yang sepenuhnya 
percaya dan bangkit untuk memuliakan-Nya dengan 
harta kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita 
kekurangan. Bahkan, Tuhan akan menerbitkan terang 



kita dan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. 
(Rdf) 
 

RENUNGAN 
DI MANA PUN posisi keuangan kita saat ini, MULAILAH 
mengembalikan persepuluhan SEKARANG JUGA. 
 

APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah pentingnya persepuluhan 

bagi hidup kita? 
2. Sudahkah Anda mengembalikan persepuluhan 

selama ini? Dampak apa yang Anda rasakan ketika 
Anda taat dan konsisten mengembalikan 
persepuluhan? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil dalam hal 
mengembalikan persepuluhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami 

menyadari begitu banyak berkat yang telah Engkau 
limpahkan dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat 
berkomitmen dan konsisten dalam mengembalikan 
persepuluhan sebagai wujud ucapan syukur kami 

kepada Engkau.  Terima kasih Tuhan. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 16-17 
Kisah Para Rasul 20:1-16 



23 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PERSEPULUHAN MENUAI KELIMPAHAN 

 

BACAAN HARI INI 
Lukas 6:30-38 
 

RHEMA HARI INI 
Lukas 6:38 Berilah dan kamu akan diberi: suatu 
takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang 
dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam 
ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk 
mengukur, akan diukurkan kepadamu." 
 

Hati Maria sangat jengkel ketika suaminya memberi 
sejumlah uang untuk membayar keperluan sekolah 
anak mereka. Seakan tidak rela, setelah memberi, 
suaminya jadi uring-uringan dan bersikap sangat 
menuntut. Maria tahu, mungkin suaminya kesal karena 
hasil dari bekerja keras berminggu-minggu seolah 
hanya lewat begitu saja tanpa sempat menikmatinya. 
Namun bukankah hal itu adalah kewajiban mereka 
sebagai orangtua? Selain itu, Maria tidak mengambil 
sedikit pun untuk keperluan dan kesenangan 
pribadinya, sebab ia mempunyai penghasilan sendiri. 
Seandainya suaminya menyadari dan memberikan 
kewajibannya dengan rela dan sukacita, pastilah Maria 
merasa sangat diberkati.  
 



Begitu pun halnya dengan mengembalikan 
persepuluhan. Sesungguhnya itu adalah kewajiban kita 
sebagai anak-anak Tuhan supaya ada persediaan 
makanan di rumah Tuhan (Mal. 3:10). Untuk 
membantu pelayanan di gereja lokal tempat kita 
tertanam, menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang, 
dan berbagai kegiatan gereja mulai dari Kids Impact 
sampai Umas. Tuhan sendiri tidak pernah mengambil 
ataupun membutuhkan pemberian kita, sebab Dia Raja 
di atas segala raja. Semua dikembalikan kepada dan 
untuk kepentingan gereja-Nya melalui pengelola yang 
ditunjuk oleh-Nya.  
 

Tuhan bukan tidak mampu mencukupi, Dialah pemilik 
alam semesta, tetapi Dia memberi kita kesempatan 
untuk punya andil dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga 
Dia bisa memberkati kita melalui 90% yang 
dipercayakan pada kita untuk mengelolanya. Jika kita 
mengerti dan memahami maksud mulia Tuhan, kita 
bisa menabur dengan hati yang bersukacita. Ya, adalah 
suatu kesempatan dan anugerah yang luar biasa kalau 
kita bisa menabur di tempat yang teramat sangat subur 
dan PASTI menghasilkan panen berlipat kali ganda. 
Sebab, tidak semua orang beruntung bisa menabur di 
ladang Tuhan. Jadi, bangkitlah, jadi terang untuk 
pekerjaan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan apa yang 
kita miliki, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberkati 
dan membawa kita terus naik dengan cara-Nya yang 
ajaib. (PF) 



RENUNGAN 
Saat kita MENGEMBALIKAN PERSEPULUHAN kepada 
Tuhan, Tuhan akan MEMBERKATI 90% SISANYA 
sehingga berlipat ganda. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana pandangan Anda selama ini dalam 

mengembalikan persepuluhan? 
2. Untuk siapa dan untuk apa persembahan yang kita 

berikan? 
3. Setelah menangkap maksud Tuhan, apa komitmen 

Anda tentang persepuluhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami meminta ampun jika kami 

mempunyai prasangka yang tidak baik selama ini. 
Sesungguhnya kami ini beruntung, diberi kesempatan 
dalam pekerjaan besar-Mu. Walau tidak banyak apa 

yang kami miliki, tapi kami mau ambil bagian dan 
memuliakan Engkau dengan apa yang ada pada kami. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 18-19 

Kisah Para Rasul 20:17-38 


