


08 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KUNCI MENGAKSES BERKAT DI SEMUA MUSIM 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 28:3-6 Diberkatilah engkau di kota dan 
diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah 
kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni 
anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 
Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 
Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan 
diberkatilah engkau pada waktu keluar. 
 
Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang hebat 
melanda negeri kita, Indonesia. Saat itu, Nina masih 
terlalu kecil untuk menyadari apa artinya krisis moneter 
dan dampaknya terhadap perekonomian keluarganya. 
Ia melihat, ibunya tetap memasak dan memberinya 
makan tiga kali sehari. Ayahnya pun masih berangkat 
kerja di pagi hari dan pulang sore harinya. Nina tidak 
pernah kelaparan bahkan merasa kekurangan, sehingga 
ia merasa tidak ada yang berubah dalam kehidupannya, 
selain sekolahnya yang diliburkan untuk sementara 
waktu. Jadi selama ini, ia selalu berpikir bahwa krisis 
moneter yang pernah ada tidak memengaruhi 
pekerjaannya ayahnya. 
 



Setelah lulus kuliah, ia dipercaya untuk membantu 
bekerja di perusahaan ayahnya. Saat itu, yang ia lakukan 
pertama kali adalah mempelajari keuangan perusahaan 
dengan melihat catatan keuangan dan buku besar 
perusahaan ayahnya dari tahun pertama perusahaan 
tersebut berdiri. Ketika ia melihat catatan keuangan di 
tahun 1998, ternyata pada tahun tersebut perusahaan 
ayahnya mengalami goncangan yang cukup besar, 
bahkan sudah di ambang kebangkrutan. Semakin dalam 
mempelajari sejarah perusahaan ayahnya, semakin 
Nina melihat nyata betapa luar biasanya penyertaan 
Tuhan atas keluarganya. Ia merasa begitu bersyukur 
karena pertolongan Tuhan, perusahaan milik ayahnya 
masih bisa bertahan hingga saat ini. 
 
Dari ilustrasi di atas, kita dapat melihat bagaimana 
penyertaan dan pertolongan Tuhan tetap ada sekalipun 
dalam situasi yang tidak baik. Oleh karena itu, sesulit 
apa pun musim kehidupan yang sedang kita alami saat 
ini, tetaplah percaya bahwa Dia akan senantiasa 
memelihara kita di berbagai macam kondisi kehidupan 
yang sedang kita lalui. Baik dalam keadaan melimpah, 
maupun dalam musim kesusahan, tangan Tuhan tidak 
pernah kurang panjang untuk menolong. Karena hanya 
dalam Tuhan sajalah, kita sebagai anak-anak-Nya, 
mendapat hak istimewa untuk bisa mengakses berkat di 
semua musim. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan, 
sehingga hidup kita tetap terpelihara sepenuhnya.  



RENUNGAN 
Dalam Tuhan, kita bisa MENGAKSES BERKAT UNTUK 
SEMUA MUSIM.  
 
APLIKASI 
1. Selama ini apakah Anda merasa sudah bisa 

mengakses berkat di semua musim kehidupan Anda? 
Mengapa demikian? 

2. Menurut Anda, apa yang membuat Anda sulit 
mengakses berkat di semua musim kehidupan Anda? 

3. Coba renungkanlah, bagaimana pemeliharaan dan 
penyertaan Tuhan dalam hidup Anda sampai sejauh 
ini? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Bapa, terima kasih atas berkat pemeliharaan-Mu 
yang sempurna dalam hidup kami. Sekalipun dalam 
musim kesusahan, kasih karunia-Mu selalu baru dan 

senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Kami sungguh 
bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 25-27 

Kisah Para Rasul 12 
 

 



09 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
BERKAT PEMELIHARAAN TUHAN SEMPURNA DI 

SEGALA MUSIM 

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 13:5 Janganlah kamu menjadi hamba uang dan 
cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. 
Karena Allah telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak 
akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak 
akan meninggalkan engkau." 
 
Jika kita mendengar kata ‘berkat Tuhan’, pastilah yang 
terlintas dalam pikiran kita adalah hidup yang 
berkelimpahan atau paling tidak berkecukupan, usaha 
kita berhasil, tubuh yang sehat, anak-anak berhasil 
dalam pendidikan, dan semua hal yang menyenangkan 
serta sesuai dengan harapan kita. Lalu bagaimana 
dengan saat kita sedang mengalami kegagalan dalam 
usaha, pergumulan yang belum dijawab, masalah 
keuangan dan ekonomi keluarga, sakit-penyakit, anak-
anak yang kurang berhasil dalam pendidikan mereka, 
atau kehilangan seseorang yang kita cintai. Apakah itu 
berarti bahwa hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan? 
 
Saat ini mungkin kita juga sedang diberkati oleh Tuhan 
dengan berkat yang melimpah, usaha yang sangat 
berhasil, kebahagiaan karena keberhasilan anak-anak 



dan orang-orang tercinta. Sampai-sampai kita 
melupakan Tuhan dan lupa mensyukuri apa yang telah 
Tuhan berikan dalam hidup kita. Namun, jika saat ini 
keadaan yang kita alami adalah sebaliknya, kita dalam 
kondisi tidak mengenakkan, usaha kita gagal, kita 
kehilangan pekerjaan, keluarga kita tidak harmonis, 
dan sebagainya, jangan sampai kondisi ini membuat 
kita putus asa. Berkat Tuhan tetap tersedia untuk kita 
yang mau percaya dan berharap. Berkat Tuhan juga 
berupa kekuatan agar kita mampu menghadapi setiap 
masalah. Dia senantiasa hadir untuk memberikan 
kekuatan dan penghiburan serta jalan keluar yang 
sama sekali tidak kita duga. Oleh karena itu, tetaplah 
bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan.  
 
Marilah kita senantiasa hidup secara konsisten dalam 
mengikuti jalan Tuhan, maka berkat pemeliharaan 
Tuhan dalam segala keadaan akan senantiasa disiapkan 
dan dicurahkan bagi kita yang mau percaya dan 
mengikuti jalan-Nya. Jadikan tahun 2021 menjadi 
tahun saat iman dan percaya kita akan penyertaan 
Tuhan dalam hidup kita semakin bertumbuh. Mulai 
hari ini, belajar untuk tetap bersyukur dalam segala 
keadaan, maka kita akan melihat bagaimana berkat 
untuk semua musim Tuhan sediakan bagi kita secara 
dahsyat sesuai dengan janji-Nya. Amin. 
 
 
 



RENUNGAN 
Musim di dunia BOLEH BERGANTI, tetapi BERKAT 
PEMELIHARAAN Tuhan TETAP SEMPURNA dalam 
KEADAAN APA PUN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda mempercayai bahwa berkat 

pemeliharaan Tuhan sempurna dalam segala 
keadaan? Mengapa demikian? 

2. Menurut Anda, mengapa Tuhan terkadang izinkan 
kita berada dalam musim atau kondisi yang kurang 
baik?  

3. Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi tentang 
kesempurnaan berkat pemeliharaan di segala 
keadaan? Ceritakan! 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami memiliki 

Tuhan yang hidup dan dahsyat. Kami melihat 
bagaimana pertolongan-Mu, tuntunan-Mu, dan 

perlindungan-Mu begitu nyata. Bahkan kami 
merasakan, berkat-Mu tetap sempurna dalam hidup 
kami. Ajar kami untuk senantiasa dapat mengucap 

syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 28-29 
Kisah Para Rasul 13:1-25 



10 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TUHAN SELALU PUNYA CARA UNTUK MENOLONG 

KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 4:19 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu 
menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus 
Yesus 

 
Tahun 2021 merupakan tahun yang cukup membuat 
hati Eka berharap-harap cemas. Bukan hanya anak 
sulungnya akan masuk bangku kuliah, tetapi adiknya, si 
bungsu, akan masuk SMU. Dengan penghasilan yang 
sekarang, rasanya mustahil untuk bisa memasukkan 
anak-anaknya ke sekolah yang bermutu. Ia berpikir 
untuk membuka sebuah usaha baru, yang mempunyai 
peluang penghasilan lebih banyak. Namun mengingat 
pandemi dan krisis ekonomi, harapan Eka sepertinya 
tinggal harapan saja. Ia pun berikhtiar mendaftarkan 
diri sebagai penerima bantuan dari pemerintah, tetapi 
tidak pasti kapan ia bisa menerimanya. Ia hanya bisa 
pasrah dan berserah. Ia percaya jika Tuhan berkenan, 
pasti Dia akan buka jalan. 
 
Firman Tuhan memang tidak pernah salah, rhema Filipi 
4:19 terjadi dalam hidup Eka. Tanpa disangka, kakak 



sulung Eka bersedia membantu biaya sekolah kedua 
anaknya, dan sahabat-sahabatnya sepakat 
mengumpulkan dana agar ia bisa memulai sebuah 
usaha baru. Seperti Eka, kita mungkin sudah pasrah 
karena kita merasa persoalan kita sudah berada diluar 
kemampuan kita. Namun Tuhan senantiasa punya cara 
untuk memenuhi segala kebutuhan kita yang 
mengasihi-Nya. Bukan hanya memenuhi dengan 
standar manusia, tetapi menurut kekayaan dan 
kemuliaan-Nya.  
 
Ya, berkat Tuhan tak pernah kita duga. Saat kita tidak 
punya makanan, ada seseorang yang tiba-tiba memberi 
kita makanan. Saat kita butuh pertolongan, ada saja 
yang Tuhan utus untuk membantu kita. Bahkan 
terkadang, sebelum kita berpikir untuk meminta 
pertolongan Tuhan, Dia sudah turun tangan 
memberkati kita. Itulah kehebatan Tuhan kita yang luar 
biasa! Tuhan yang hidup dan sangat mengerti akan 
kebutuhan anak-anak-Nya. Tuhan bisa mengirimkan 
orang-orang yang tepat untuk membantu dan 
membuka jalan bagi kita. Tuhan bisa memakai cara-
cara yang tidak masuk akal dan menciptakan situasi 
tertentu yang membuat kita mengalami lompatan 
besar. Semua ini bisa terjadi sebab Tuhan menyediakan 
Berkat Semua Musim untuk kita dan keluarga kita. 
Yang perlu kita lakukan adalah menerimanya dengan 
iman percaya dan ucapan syukur. (PF) 



RENUNGAN 
Tuhan senantiasa PUNYA CARA untuk MEMENUHI 
segala KEBUTUHAN kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda saat ini sedang memiliki kebutuhan 

yang mendesak untuk dipenuhi? Apa sajakah itu? 
2. Percayakah Anda bahwa Tuhan senantiasa punya 

cara untuk memberkati Anda? Mengapa demikian? 
3. Pertolongan Tuhan apa yang pernah Anda terima 

dalam memenuhi kebutuhan Anda? Sudahkah Anda 
bersaksi tentangnya?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu 
yang melimpah dalam hidup kami. Kami menerima 

lebih dari yang sanggup kami pikirkan dan lebih dari 
yang layak kami dapatkan, karena kasih dan karunia-

Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih 
Tuhan, Engkau Allah kami yang teramat baik. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 30-31 

Kisah Para Rasul 13:26-52 



11 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
RAHASIA MENGAKSES BERKAT SEMUA MUSIM 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 12:28 Dengarkanlah baik-baik segala yang 
kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan 
keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-
lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan 
benar di mata TUHAN, Allahmu." 
 
Ketika seseorang akan menyewa sebuah rumah,  proses 
pertama yang harus ia lakukan sebelum menempati 
rumah tersebut adalah melakukan perjanjian sewa 
rumah dengan pihak yang menyewakan. Tujuan dari 
adanya perjanjian ini adalah untuk mengikat komitmen 
antara kedua belah pihak untuk saling memenuhi 
kewajibannya. Apabila salah satu pihak gagal 
memenuhinya, maka secara otomatis perjanjian 
tersebut batal. Hal ini juga berlaku bagi kita yang rindu 
untuk dapat mengakses berkat semua musim yang 
sudah Tuhan sediakan. Hal pertama yang harus kita 
lakukan adalah mengikatkan diri dalam sebuah 
Perjanjian Berkat. 
 
Kita juga dapat belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang 
bernama Abraham. Alkitab mencatat bahwa Abraham 



menerima berkat semua musim karena ia mengikatkan 
dirinya dengan Perjanjian Berkat, yaitu dengan cara 
mempersembahkan sepersepuluh dari semua 
jarahannya kepada Melkisedek. Sebagai gantinya, 
berkat Tuhan dalam hidup Abraham selalu berlimpah. 
Salah satunya, ketika ia tinggal di Mesir dan terjadi 
kelaparan di sana, Firaun memberinya kambing domba, 
lembu sapi, budak laki-laki dan perempuan, keledai 
betina dan unta. Juga saat ia tiba di Tanah Negeb, ia 
disebut sangat kaya, banyak ternak, perak, dan 
emasnya. Bahkan puncaknya, di saat ia sudah lanjut 
usia, ia disebut sebagi Bapak Banyak Bangsa. 
 
Oleh sebab itu, mulailah berani membuat kesepakatan 
dengan Tuhan untuk masuk dalam Perjanjian Berkat ini. 
Bahkan ketika sedang di masa krisis sekalipun, kita harus 
dapat membuktikan komitmen kita kepada Tuhan. 
Jangan hanya melakukan bagian kita saat keadaan 
keadaan sedang baik. Tetap tunjukkan bahwa kita tetap 
komit melakukan bagian kita dalam segala keadaan! 
Pastikan tahun ini adalah tahun terbaik bagi kita untuk 
menunjukkan komitmen kita dalam Perjanjian Berkat. 
Beranilah untuk melangkah dalam komitmen yang 
sepenuh hati, bukan hanya untuk coba-coba. Karena 
tahun ini Tuhan sangat rindu untuk dapat mencurahkan 
berkat-Nya di semua musim kehidupan kita.  
 
 



RENUNGAN 
Rahasia untuk MENGAKSES berkat semua musim adalah 
PERJANJIAN BERKAT.  
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda rindu untuk dapat mengakses berkat 

semua musim dalam hidup Anda? Mengapa 
demikian? 

2. Sudahkah Anda mengambil langkah untuk 
mengadakan perjanjian berkat dengan Tuhan? 

3. Bagaimana Anda bisa terus membangun komitmen 
yang kuat dalam menjalankan perjanjian berkat 
dengan Tuhan? Tuliskan komitmen Anda! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah 
Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kami rindu, ya 
Tuhan, untuk dapat masuk dalam Perjanjian Berkat-

Mu, sehingga kami dapat mengalami janjiMu dan 
menerima berkat semua musim dalam  hidup kami. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 32-33 

Kisah Para Rasul 14 

 



12 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BERKOMITMEN MENGAMBIL BAGIAN DALAM 

PERJANJIAN BERKAT 

 
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. 
 
Setelah berpacaran selama lima tahun, Ita akhirnya 
berani memutuskan untuk menerima lamaran sang 
kekasih, Ricky. Setelah sebelumnya ia sempat menunda 
dan mengurungkan niatnya ketika dilamar Ricky, 
karena ia merasa sudah terbiasa sendiri dan menikmati 
kebebasannya, termasuk merasa mampu melakukan 
segala sesuatunya sendiri. Namun, setelah berdoa dan 
memikirkannya dengan sungguh-sungguh, Ita pun 
akhirnya menerima lamaran Ricky dan memutuskan 
untuk menikah dengannya. 
 
Setelah memutuskan untuk menikah dengan Ricky, Ita 
menyadari bahwa ia harus berkomitmen sepenuhnya 



dalam sebuah pernikahan. Ia harus menjalankan 
perannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak, 
termasuk melakukan bagian dalam perjanjian 
pernikahan yang diucapkannya saat pemberkatan 
nikah di gereja. Bagaimanapun, komitmen dalam 
sebuah pernikahan adalah bentuk tanggung jawab kita 
kepada Tuhan dan pasangan kita. Ketika kita sudah 
terikat dalam perjanjian pernikahan dengan pasangan 
kita, maka perjanjian yang sudah kita buat haruslah 
ditepati dan dijalankan sepenuh hati. 
 
Sama halnya dengan perjanjian pernikahan, setiap kita 
pun terikat dengan sebuah perjanjian dengan Tuhan, 
yang disebut dengan Perjanjian Berkat. Jika kita rindu 
janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, maka kita 
harus berani mengambil komitmen dengan sepenuh 
hati untuk ambil bagian dalam perjanjian berkat 
tersebut. Sekalipun kita sedang menghadapi masa 
krisis, tetaplah bangun komitmen yang kuat dengan 
Tuhan. Karena Tuhan akan melihat seberapa besar 
kesungguhan hati kita untuk berani berkomitmen 
dalam perjanjian berkat dengan Tuhan. Saat kita 
membuktikan komitmen kita pada Tuhan, maka Tuhan 
pun akan melakukan bagian-Nya, yaitu dengan 
mencurahkan berkat-Nya di semua musim dalam hidup 
kita. (LEW) 
 
 



RENUNGAN 
Ambillah KOMITMEN dengan SEPENUH HATI untuk 
mengambil bagian dalam PERJANJIAN BERKAT. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah berkomitmen sepenuh hati 

mengambil bagian dalam Perjanjian Berkat? Jika 
sudah atau belum, mengapa? 

2. Mengapa Anda harus berkomitmen dengan 
sepenuh hati untuk ambil bagian dalam Perjanjian 
Berkat? Jelaskan! 

3. Apa saja yang akan Anda lakukan sebagai bentuk 
komitmen Anda untuk mengambil bagian dalam 
Perjanjian Berkat?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk dapat secara 
konsisten melakukan bagian kami dalam Perjanjian 

Berkat dengan sepenuh hati. Kami rindu untuk dapat 
berkomitmen sungguh-sungguh dalam Perjanjian 
Berkat dengan-Mu, sehingga kami akan melihat 

berkat-Mu tercurah di setiap musim dalam hidup kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 34-35 

Kisah Para Rasul 15:1-21 



13 FEBRUARI 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MEMULIAKAN TUHAN DENGAN HARTA KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 3:9 Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan 
dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu 

Jose sangat girang menerima gajinya di bulan ini. 
Bagaimana tidak, ia begitu ingin membantu 
meringankan beban orangtuanya dalam membiayai 
sekolahnya. Karena itu, ia bekerja paruh waktu di sela-
sela waktu kuliahnya. Jose lalu teringat ibunya selalu 
memberikan nasihat supaya ia belajar mengembalikan 
persepuluhan. Awalnya hal itu sangat berat baginya. Ia 
berpikir, bukankah ia yang bekerja dan berusaha? 
Mengapa dikatakan ada milik Tuhan di sana? Namun 
Jose belajar untuk taat. Ketaatannya itu pun 
mendatangkan sukacita, kelegaan, dan damai sejahtera 
baginya. Ia semakin giat bekerja dan berjuang 
menyelesaikan studinya. 
 
Ada begitu banyak kesaksian bagaimana Tuhan 
menolong anak-anak-Nya yang taat dan setia 
mengembalikan persepuluhan. Ada yang dibukakan 
ladang pekerjaan baru, ada yang mendapatkan 
pertolongan yang ajaib tepat pada waktunya, bahkan 



sampai mendapatkan mujizat spektakuler yang tidak 
pernah dibayangkan sebelumnya. Namun, ada sebagian 
orang juga yang seolah-olah belum mendapatkan 
mujizat yang spektakuler. Apa pun berkat yang kita 
dapatkan secara materi, itu bukanlah hal utama yang 
seharusnya menjadi motivasi kita saat mengembalikan 
persepuluhan. Hal itu adalah bagian Tuhan yang 
berdaulat penuh untuk menilai dan mengetahui kapan 
saat yang tepat menumbuhkan benih dari ketaatan dan 
kesetiaan kita kepada-Nya. Bagian kita adalah taat dan 
setia melakukannya untuk menghormati Tuhan. 
 
Mengapa? Karena sejatinya, ketika kita mengembalikan 
persepuluhan dengan sikap hati yang benar, kita sedang 
memuliakan nama Tuhan melalui harta kita. Itulah yang 
menyenangkan hati-Nya. Alkitab juga mencatat, carilah 
dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka 
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, 
tanpa kita harapkan pun, Tuhan sendiri yang akan 
membuat pagar perlindungan, membuka tingkap-
tingkap langit, dan mencurahkan berkat-Nya dengan 
berkelimpahan. Hal ini tidak hanya berbicara tentang 
materi, tetapi ada damai sejahtera, sukacita, 
kemerdekaan, dan kita akan semakin dibawa mendekat 
kepada Pribadi Tuhan dan mengalami kepenuhan Roh-
Nya. Haleluya! 
 
 



RENUNGAN 
Dengan MENGEMBALIKAN persepuluhan, maka kita 
juga MEMULIAKAN nama Tuhan.  

APLIKASI 
1. Bagaimanakah pandangan Anda mengenai 

persembahan persepuluhan selama ini? 
2. Adakah hal-hal yang membuat Anda masih kesulitan 

untuk mengembalikan persepuluhan? Apa sajakah 
itu? 

3. Mintalah kekuatan Tuhan dan tuliskan komitmen 
Anda untuk selalu memuliakan Tuhan dengan harta 
Anda! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Allah kami yang besar, Engkaulah pemilik 
khidupan kami dan seluruh dunia dan isinya. Kami 

menyadari bahwa apa pun yang kami miliki saat ini 
adalah kepunyaan-Mu, termasuk harta kami. Kami 

rindu, ya Tuhan, untuk bisa memuliakan Engkau 
dengan harta kami dan apa yang kami punya. Berikan 

kami kekuatan, ya Tuhan, karena kami rindu hidup 
kami lebih lagi bisa menyenangkan hati-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 36-37 

Kisah Para Rasul 15: 22-41 



14 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PERSEPULUHAN BERBICARA MENGENAI SIKAP HATI 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:21 Karena di mana hartamu berada, di situ 
juga hatimu berada.  
 
Setelah menjelaskan tentang persembahan 
persepuluhan saat mengajar Sekolah Minggu, Rina 
memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya, 
"Ketika kalian memasukkan uang ke kantong 
persembahan, bagaimana perasaan kalian saat itu? 
Sedih, senang atau biasa-biasa saja?" Semua murid 
hanya berdiam diri dan tidak ada yang memberikan 
jawaban. Rina akhirnya bertanya kembali, "Biasa saja 
bukan? Mengapa bisa begitu? Karena uang 
persembahan itu kalian dapatkan dari orangtua kalian, 
sehingga berapa pun nilai uangnya tidak akan menjadi 
masalah buat kalian.” Seluruh murid di dalam kelas 
tampak mulai memahaminya, dan Rina pun kembali 
berkata, “Jadi, miliki juga hati yang tulus saat 
memberikan persepuluhan, karena berkat yang kalian 
terima itu juga dari Tuhan.” 
 
Apa yang disampaikan Rina tentang persembahan 
persepuluhan di atas adalah benar. Segala sesuatu yang 



kita terima sepenuhnya berasal dari Tuhan dan milik 
Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun kita merasa bahwa 
kita telah bekerja dengan bersusah payah untuk 
mendapatkannya, kita perlu tetap meyakini bahwa 
segala sesuatunya adalah karena pertolongan Tuhan. 
Tuhan tidak mengukur dari seberapa besar jumlah yang 
kita berikan, yang perlu kita lakukan adalah tetap taat 
dan setia dalam memberikan persepuluhan, bahkan 
dengan hati yang sukarela dan tanpa rasa sedih karena 
kehilangan.  
 
Ketaatan dan kesetiaan kita dalam memberikan 
persembahan persepuluhan, bisa menjadi ukuran 
bagaimana respons hati kita pada setiap berkat yang 
sudah Tuhan percayakan kepada kita. Mengembalikan 
persepuluhan bukan hanya tentang memberikan uang 
ke gereja saja, akan tetapi ada satu hal yang lebih 
penting dari itu semua. Ya, sikap hati kita lah yang dilihat 
Tuhan. Ketika kita tetap taat dan setia memberikan 
persembahan persepuluhan, sama halnya dengan kita 
sedang memuliakan Tuhan lebih dari apa pun. 
Mengembalikan persepuluhan juga berarti kita taat dan 
setia dengan apa yang menjadi bagian kita dalam 
perjanjian berkat, dan Tuhan pun akan mengerjakan 
bagian-Nya. Sehingga perjanjian berkat itu pasti berlaku 
dalam hidup kita, dan kita akan mengalami berkat 
semua musim tercurah dalam hidup kita. 
 



RENUNGAN 
PERSEPULUHAN tidak hanya SOAL UANG, tetapi lebih 
daripada itu, PERSEPULUHAN berbicara mengenai 
SIKAP HATI.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memberikan persembahan 

persepuluhan selama ini? Jika belum, mengapa 
demikian? 

2. Menurut Anda, sudahkah Anda selama ini memiliki 
sikap hati yang benar saat memberikan 
persepuluhan? Mengapa demikian? 

3. Apa komitmen Anda untuk mulai mengaplikasikan 
renungan hari ini? Tuliskan! 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala 

berkat yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. 
Kami rindu untuk dapat megerjakan bagian kami, 

dengan mengembalikan persepuluhan. Ajar kami agar 
kami senantiasa memiliki hati yang taat dan setia 

melakukan bagian kami dalam perjanjian berkat ini. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 38-40 
Kisah Para Rasul 16:1-21 


