


15 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
BERKAT YANG TERINDAH 

 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 3:13 Dan bahwa setiap orang dapat 
makan, minum dan menikmati kesenangan dalam 
segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. 
 
Jika ditanya, berkat apa yang paling kita inginkan, 
sebagian besar dari kita sangat mungkin akan 
menjawab: pekerjaan yang bagus dan penghasilan yang 
banyak. Sebab dengan demikian, kita akan bisa memiliki 
hidup yang berkecukupan dan membahagiakan 
keluarga kita. Julia, seorang akunting pajak pun berpikir 
demikian. Ia merasa pekerjaannya saat ini sudah sangat 
tepat. Selain memang ia suka bidang akunting, gajinya 
pun terbilang cukup besar. Walau pekerjaannya berat 
dan terkadang ia harus lembur sampai tengah malam, 
Julia tidak pernah berpikir untuk mencari pekerjaan 
yang lain.  
 
Masalah mulai muncul ketika perusahaan tempatnya 
bekerja mulai terdampak krisis ekonomi. Pinjaman 
perusahaan di Bank yang melebihi batas maksimal, 
membuat Julia harus membuat laporan keuangan untuk 
Bank, yang biasanya tiga bulan sekali menjadi dua 



minggu sekali. Hal ini tentu saja mempengaruhi jadwal 
pekerjaannya yang sudah sangat padat. Julia mulai 
kehilangan selera makan dan sakit maagnya jadi sering 
kambuh. Di rumah pun suasana menjadi tidak nyaman 
karena Julia mudah marah karena hal-hal kecil yang 
biasanya tidak mengganggunya. Ia kini tak bisa lagi 
menikmati pekerjaannya, ia justru merasa sangat 
tertekan dan stres oleh banyaknya pekerjaan yang harus 
diselesaikan. 
 
Pekerjaan yang bagus dan penghasilan besar memang 
adalah sebuah berkat, tetapi akan menjadi sia-sia jika 
kita tidak bisa relaks dan menikmati pekerjaan dan 
keuangan kita. Apa pun pekerjaan kita dan seberapa 
pun penghasilan yang kita dapatkan, jika kita 
menerimanya dengan penuh ucapan syukur, akan 
menjadikan hidup kita bahagia. Belum tentu orang yang 
kita anggap sukses, bisa dengan mudah tertidur pulas 
seperti kita setelah seharian lelah bekerja. Belum tentu 
makanan yang mahal harganya rasanya senikmat 
makanan yang kita makan dengan rasa syukur di hati. 
Sebab hanya dari Tuhanlah, kita bisa menikmati 
kesenangan dalam segala jerih payah yang kita lakukan. 
Itulah berkat terindah yang bisa kita dapatkan. (PF) 
 
RENUNGAN 
Bisa RELAKS dan MENIKMATI pekerjaan dan keuangan 
kita adalah BERKAT YANG TERINDAH.  



APLIKASI 
1. Menurut Anda, apakah berkat Tuhan yang paling 

indah?  
2. Apakah saat ini Anda bisa menikmati pekerjaan dan 

keuangan Anda? Mengapa demikian? 
3. Bagaimana Anda bisa relaks dan menikmati apa pun 

yang Anda miliki sekarang ini?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pekerjaan 
kami saat ini. Berapa pun yang kami dapatkan, kami 

merasa tenang sebab kami percaya Engkau Allah 
Jehova Jireh yang akan mencukupkan dan memenuhi 

semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan atas 
berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 41-42 

Kisah Para Rasul 16:22-40 

 

 



16 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SUKACITA DAN DAMAI SEJAHTERA DALAM SEGALA 

MUSIM KEHIDUPAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 21:6-7 Besar kemuliaannya karena 
kemenangan yang dari pada-Mu; keagungan dan 
semarak telah Kaukaruniakan kepadanya. Ya, Engkau 
membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya; Engkau 
memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. 
 
Kita semua tahu kisah Yusuf. Bagaimana ia hidup penuh 
dengan lika-liku dan proses yang Tuhan izinkan terjadi. 
Tadinya anak kesayangan, tiba-tiba ia menjadi budak 
yang tidak punya apa-apa. Meski bekerja di rumah 
Potifar sebagai seorang budak, ia mendapatkan 
kepercayaan dan diangkat sebagai kepala rumah 
tangga. Sampai akhirnya ia dijatuhkan ke penjara karena 
fitnah. Namun di penjara pun, sekali lagi ia menjadi 
orang kepercayaan kepala penjara. Sebelum akhirnya ia 
diangkat menjadi Raja Muda Mesir. 
 
Alkitab mencatat, karena Tuhan menyertainya, maka 
apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil (Kej. 39:2). Yang 
lebih luar biasa adalah, di dalam versi bahasa Inggris, 
kata 'berhasil' ditulis dengan kata 'SUCESSFUL AND 



PROSPEROUS' (Amp version). Arti dari kata ‘prosperous’ 
adalah makmur dan sejahtera. Kita bisa bayangkan 
bagaimna Yusuf yang dalam posisinya sebagai budak 
pun Tuhan mencatatnya sebagai seorang yang makmur 
dan memiliki hidup yang sejahtera. Sungguh luar biasa. 
Tentu saja ini bukan hanya berbicara tentang kekayaan 
materi, karena jelas, seorang budak tentu tidak mungkin 
menerima upah yang besar. Lebih daripada upah secara 
materi, Yusuf menemukan ketenangan, kesejahteraan 
hidup, dan juga ada sukacita selama ia bekerja menjadi 
budak. INILAH YANG DINAMAKAN BERKAT TUHAN 
DALAM SEGALA MUSIM BAGI YUSUF. 
 
Kita pun bisa mendapatkan apa yang Yusuf dapatkan, 
yaitu kemakmuran dan kesejahteraan dalam setiap 
musim hidup kita. Syaratnya adalah, tetap pegang janji 
Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah dengan apa yang 
kita miliki dan lakukanlah dengan setia apa pun yang ada 
di tangan kita. Jadilah pengelola yang baik atas apa yang 
Tuhan percayakan. Maka berkat sukacita, ketenangan, 
dan damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Hidup TENANG, DAMAI, dan PENUH SUKACITA adalah 
BERKAT yang dinikmati oleh orang YANG HIDUP 
DALAM Perjanjian Berkat Tuhan.  
 
 



APLIKASI 
1. Masih adakah bagian dalam hidup Anda yang 

dalamnya Anda belum bisa merasakan ketenangan 
dan damai sejahtera? Dalam hal apakah itu? 

2. Apakah usaha Anda selama ini untuk mendatangkan 
damai sejahtera itu dalam hidup Anda? 

3. Menurut Anda, dalam keadaan Anda saat ini, 
bisakah Tuhan memberikan damai sejahtera dan 
ketenangan dalam hidup Anda? Tuliskan iman 
percaya Anda kepada Tuhan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-Mu yang luar 
biasa bagi kami bahwa Engkau bisa, sanggup dan akan 

membawa kami mengalami berkat dalam segala 
musim kehidupan kami. Mampukan kami, ya Tuhan, 

untuk melakukan bagian kami, terus melekat kepada-
Mu dan tetap hidup dalam janji-Mu, supaya damai 

sejahtera, sukacita, dan ketenangan senantiasa ada 
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
  

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 1-3 

Kisah Para Rasul 17:1-15 
 



17 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
CARA UNTUK HIDUP RELAX DAN ENJOY 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 4:11 Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, 
sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam 
segala keadaan. 
 
Ada seseorang yang kerap mengeluh soal uang. 
Masalahnya ia baru saja dapat bonus kerja yang cukup 
banyak. Namun entah bagaimana, uangnya itu habis 
begitu saja seolah tak berbekas. Tak ada yang bisa ia 
tabung. Bahkan anehnya, pada saat itu ia merasa 
kekurangan uang. Setelah diteliti, rupanya uang yang 
banyak itu dipakai dengan tidak bijak. Ia telah membeli 
beberapa barang yang sebetulnya tidak dibeli pun tidak 
apa-apa, apalagi harganya mahal.  
 
Sebelum bertobat, Paulus adalah seorang yang 
berkuasa dan berkelimpahan materi. Namun dalam 
perjalanannya mengikut Kristus, sering kali hidupnya 
jauh dari kata “nyaman” menurut dunia. Ketika 
menuliskan surat Filipi, ia sedang menjadi tawanan di 
penjara Roma. Bukan karena Paulus hebat dan tahan 
banting jikalau ia telah dan dapat menanggung semua 
itu, tetapi karena ia belajar mencukupkan diri, 



menerima apa pun yang dialaminya, dan senantiasa 
percaya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya (Flp. 
4:11-13). Terlebih lagi, Paulus belajar menerima 
dengan ucapan syukur segala bentuk pertolongan 
saudara-saudara seimannya (Flp. 4:14-18) dan 
menyadari bahwa Allah akan menyediakan segala 
kebutuhan mereka (Flp. 4:19). 
 
Banyak orang mengukur kebahagiaan hanya dari uang 
yang mereka miliki, hanya untuk mendapati bahwa 
mereka menelantarkan kebahagiaan mereka sendiri. 
Mereka bekerja tetapi tanpa diikuti dengan tujuan 
yang benar, yang sebenarnya merupakan bentuk 
pemborosan waktu dan sumber daya manusia yang 
berharga. Mereka bekerja tanpa memerhatikan 
kesehatan tubuh sendiri dan relasi dengan keluarga 
serta orang lain. Atau ketika mereka membiarkan diri 
mereka terjebak pada cara praktis mendapatkan uang, 
mereka terjebak dengan perbuatan mengambil apa 
yang bukan hak mereka, alias korupsi. Hari ini kita 
diingatkan lagi untuk mengukur kebahagiaan dengan 
selalu merasa cukup atas apa yang kita miliki. Rasa 
cukup akan membuat kita bersyukur atas berkat-berkat 
Tuhan. Rasa cukup akan menjauhkan kita dari iri hati 
atas berkat orang lain. Rasa cukup akan menuntun kita 
pada hidup yang sederhana, tak berlebihan, serta 
murah hati dalam memberi. Pada akhirnya, rasa 



cukuplah yang menjadi kunci agar hidup kita 
senantiasa relax dan enjoy. 
 
RENUNGAN 
Belajar MENCUKUPKAN DIRI dalam segala keadaan 
adalah KUNCI hidup RELAX dan ENJOY.  
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mencukupkan diri Anda selama ini? 

Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, mengapa sangat penting bagi kita 

untuk belajar hidup mencukupkan diri? 
3. Apa komitmen Anda agar hidup Anda senantiasa 

relax dan enjoy? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kemurahan-
Mu dalam hidup kami. Kami melihat begitu banyak 

perbuatan baik-Mu dalam hidup kami. Ajar kami agar 
senantiasa dapat mencukupkan diri dalam segala 

keadaan, sehingga terus ada sukacita dalam hati kami. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 4-6 
Kisah Para Rasul 17:16-34 



18 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BELAJAR MENCUKUPKAN DIRI MELALUI PERKATAAN 

 
RHEMA HARI INI 
1 Tesalonika 5:18 Mengucap syukurlah dalam segala 
hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam 
Kristus Yesus bagi kamu. 
 
Menduduki jabatan yang tinggi, menemukan pasangan 
hidup yang baik, memiliki tubuh yang sehat, dan hidup 
yang serba berkecukupan adalah keinginan semua 
orang. Begitu pula dengan Defi. Tolok ukur 
keberhasilan dan kebahagiaannya adalah jika memiliki 
rumah, mobil, serta bisa membeli apa pun yang 
diinginkan. Sering kali ia merasa iri saat melihat orang 
lain atau temannya lebih sukses dari dirinya. Alih-alih 
bersyukur atas kesehatan dan berkat yang telah ia 
terima, justru Defi lebih sering mengeluh karena tidak 
bisa memiliki atau melakukan seperti apa yang 
temannya lakukan. 
 
Namun, kehidupan pernikahan mengubah sudut 
pandangnya. Kondisi ekonomi yang pernah dialami 
keluarga Defi, membuatnya dapat memaknai 
bagaimana pentingnya mencukupkan diri dengan apa 
yang dimiliki. Suaminya pun senantiasa mengingatkan 



dan menegurnya ketika ia mulai mengeluh saat 
memandang kehidupan orang lain lebih baik. Defi 
menyadari, masih banyak orang-orang di luar sana 
yang hidupnya tidak seberuntung dirinya, sehingga ia 
selalu belajar untuk mengucap syukur atas apa pun 
yang ia miliki saat ini. 
 
Ya, walaupun keadaan kita saat ini begitu jauh dari 
harapan, tetaplah belajar untuk senantiasa bersyukur 
dan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Memang 
tidak mudah, terlebih sebagian besar orang di dunia 
tidak pernah merasa cukup dengan apa yang 
dimilikinya. Akan tetapi, kita sebagai anak-anak Tuhan 
harus berbeda dari dunia ini. Hendaknya kita mulai 
belajar untuk mencukupkan diri apa pun kondisi dan 
keadaan kita saat ini, salah satunya dengan melalui 
perkataan kita. Sekalipun saat ini keadaan belum 
membaik, usaha kita tidak berjalan lancar, bahkan 
sakit-penyakit yang tak kunjung sembuh, tetapi 
tetaplah berani memperkatakan bahwa semuanya 
baik-baik saja. Ucapkanlah perkataan yang 
membangun dan menguatkan iman kita. Dengan 
perkataan positif yang kita ucapkan, kita bisa 
menerima dan menjalani hidup kita dengan penuh 
ucapan syukur. Sehingga hidup kita senantiasa 
menyenangkan hati Tuhan dan berkat untuk semua 
musim dinyatakan dalam kehidupan kita. (LEW) 
 



RENUNGAN 
Belajar MENCUKUPKAN DIRI dengan SEGALA 
KEADAAN, dimulai dari PERKATAAN kita.  
 
APLIKASI 
1. Bagaimana respons Anda selama ini ketika kondisi 

kehidupan Anda sedang dalam kondisi kurang baik? 
2. Menurut Anda, mengapa sangat penting untuk 

belajar mencukupkan diri melalui perkataan?  
3. Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk dapat 

mengaplikasikan renungan hari ini dalam hidup 
Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kemurahan 
dan kebaikan-Mu. Dalam keadaan apa pun yang 
sedang kami hadapi saat ini, kami mau belajar 

mencukupkan diri kami. Ya Roh Kudus, mampukan 
kami untuk dapat memulainya lewat perkataan kami. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 7-9 

Kisah Para Rasul 18 



19 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
SALAH SATU BAGIAN DALAM PERJANJIAN BERKAT 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 13:8a Janganlah kamu berhutang apa-apa 
kepada siapapun juga,  
 
Tahun-tahun terakhir ini, Tuhan telah membawa kita 
menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa atas gereja-
Nya di Nigeria, sehingga kita dapat belajar tentang 
kegerakan gereja terbesar di dunia yang di pimpin oleh 
Pastor EA Adeboye tersebut. Banyak hal yang 
membuat kita semua kagum, salah satunya adalah 
bagaimana cara mereka membiayai seluruh 
operasional gereja yang tentu saja jumlahnya juga 
tidak main-main besarnya. Terlebih dengan luas 
gedung gereja yang mencapai jutaan meter, serta 
hamba-hamba Tuhan di setiap gereja cabang yang 
berada hampir di seluruh dunia, dan berbagi fasilitas 
penunjang lainnya. Salah satu rahasia yang semakin 
membuat kita kagum akan kedahsyatan Tuhan adalah 
gereja ini menjalankan itu semuanya tanpa berhutang 
sepeser pun! Bebas hutang! 
 
Jika kita melihat keadaan dunia saat ini, hampir seluruh 
negara di dunia ini sedang dalam keadaan yang sulit, 



bahkan terjadi resesi ekonomi di mana-mana. 
Sehingga, sebagian besar orang di dunia ini merasakan 
dampaknya. Tak sedikit dari mereka terpaksa memilih 
jalan untuk berhutang. Lalu pada akhirnya tidak kuat 
dalam menghadapi tekanan berat akibat hutang dan 
berujung dengan stres berat. Hal ini jelas menunjukkan 
bahwa semakin besar hutang seseorang, semakin berat 
beban yang akan dirasakannya. Akan tetapi, ketika kita 
tidak mempunyai hutang, maka kita akan merasakan 
tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Setiap musim 
kehidupan yang kita lewati, akan terasa begitu 
menyenangkan dan menenangkan!  
 
Oleh karena itu, sebagaimana kita semua tahu bahwa 
firman Tuhan adalah buku yang hidup dan yang paling 
benar. Saat firman Tuhan berkata "Jangan berhutang" 
dan kita pun menaatinya, maka secara otomatis 
Perjanjian Berkat akan Tuhan genapi atas hidup kita. 
Karena salah satu bagian dalam Perjanjian Berkat 
Tuhan adalah jangan berhutang. Saat kita berani 
melangkah untuk taat dan tidak berhutang, maka kita 
akan merasakan kelegaan dan rasa cukup yang ilahi 
atas apa pun yang kita miliki untuk dapat 
menikmatinya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan 
membawa setiap kita menjadi lebih baik dari hari ke 
hari, bahkan hidup kita pun akan terasa lebih ringan, 
lebih damai, lebih tenang, dan lebih penuh sukacita! 
 



RENUNGAN 
Bagian dalam PERJANJIAN BERKAT TUHAN adalah 
JANGAN BERHUTANG!  
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda berhutang? Apa yang Anda 

rasakan saat itu? 
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan memerintahkan 

agar kita jangan berhutang? Jelaskan!? 
3. Bagaimana cara Anda menjaga diri Anda agar tidak 

jatuh dalam jerat hutang?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, terima kasih untuk rhemamu hari ini. Kami 
rindu untuk taat melakukan firman-Mu. Ya Roh Kudus, 
beri kami tuntunan ilahi dalam menjalankan perintah-

Mu untuk bebas dari jerat hutang, sehingga kami boleh 
mengalami Perjanjian Berkat Tuhan terjadi atas hidup 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 10-12 

Kisah Para Rasul 19:1-20 



20 FEBRUARI 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

CARA UNTUK HIDUP TENANG, DAMAI DAN PENUH 
SUKACITA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Raja-raja 2:3 Lakukanlah kewajibanmu dengan setia 
terhadap TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan 
yang ditunjukkan-Nya, dan dengan tetap mengikuti 
segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan-
Nya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya 
engkau beruntung dalam segala yang kaulakukan dan 
dalam segala yang kautuju, 
 
Hari itu Yeli sangat bergembira. Paket penydot debu 
yang sudah berhari-hari ia tunggu, akhirnya datang juga. 
Dengan penuh semangat, ia  segera membuka paket 
tersebut. Ya, ia memang membutuhkan alat tersebut 
karena biasanya, setiap seminggu dua kali Yeli selalu 
memanggil orang untuk membersihkan rumahnya. 
Namun, karena saat ini sedang masa pandemi, sebisa 
mungkin ia mengurangi interaksi dengan orang luar, 
salah satunya dengan membersihkan rumahnya sendiri. 
Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk membeli alat 
penyedot debu tersebut untuk memudahkannya dalam 



membersihkan rumah sendiri di tengah kesibukannya 
dalam bekerja.  
 
Selama hampir satu jam, Yeli sibuk mencoba mengutak-
atik mesin penyedot debu barunya. Ia sudah mencari 
buku instruksi di dalam kardusnya, tetapi tidak 
menemukannya. Sehingga ia mencoba memasang 
setiap bagian-bagian mesin menurut pemahamannya 
sendiri, tetapi selalu saja ada beberapa bagian yang 
tidak pas. Setelah beberapa lama, ia mulai merasa kesal 
dan tidak sabar, sukacitanya pun perlahan mulai lenyap. 
Namun, tiba-tiba saja ia dihubungi oleh toko penyedot 
debu tersebut dan memfotokan buku instruksinya yang 
ternyata tertinggal di toko. Akhirnya, dengan mengikuti 
setiap instruksi yang ada di buku, ia berhasil memasang 
alat tersebut tanpa kesulitan apa pun. 
 
Tidak jauh berbeda dengan alat penyedot debu 
tersebut, dalam menjalani hidup, kita pun juga 
membutuhkan yang namanya instruksi. Jika merakit 
sebuah benda mati dan tanpa instruksi yang jelas saja 
dapat berujung pada kegagalan, terlebih dengan 
kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sangat 
membutuhkan instruksi dari Tuhan. Rancangan Tuhan 
yang begitu istimewa atas hidup kita pasti akan 
tergenapi ketika kita mengikuti instruksi-Nya. Marilah 
kita belajar untuk taat dan setia dalam mengikuti setiap 
instruksi yang Tuhan berikan. Sehingga tidak hanya 



keberhasilan yang kita dapatkan, tetapi juga masa 
depan dan hidup yang tenang, damai, dan penuh 
dengan sukacita. 
 
RENUNGAN 
Belajar untuk MENGIKUTI setiap INSTRUKSI TUHAN 
supaya kita menikmati hidup yang TENANG, DAMAI, 
dan PENUH SUKACITA.  
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk 

mengikuti setiap instruksi dari Tuhan? 
2. Sudahkah Anda meminta instruksi dari Tuhan dalam 

menjalankan keseharian hidup Anda? Jika belum, 
mengapa demikian? 

3. Apa pengalaman Anda ketika mengikuti instruksi 
dari Tuhan?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Roh Kudus, pimpinlah setiap langkah kami. Senantiasa 

bimbing dan tuntun kami, agar kami selalu berada di 
jalan yang benar bersama-Mu. Buka hati, telinga, dan 

mata kami, supaya kami semakin peka mendengar dan 
memahami instruksi yang dari pada-Mu. Sehingga 
masa depan yang penuh keberhasilan dan damai 

sejahtera bisa kami dapatkan. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 13-15 

Kisah Para Rasul 19:21-41 

 

 

 



21 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
RAHASIA KERAJAAN ALLAH YANG SANGAT PENTING  

 
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. 
 
William lahir di Kent, Inggris. Namun, karena konflik 
politik, keluarganya memutuskan untuk berlayar ke 
Amerika. Bersama orangtuanya, ia memulai usahanya 
membuat sabun dan lilin, tetapi usaha itu gagal. 
Setahun kemudian William memutuskan memulai 
usahanya sendiri, tetapi usaha itu kembali gagal. 
Seorang temannya memberi nasihat kepadanya, 
"Engkau akan menjadi pembuat sabun yang sukses di 
New York. Jadilah orang baik, berikan hatimu kepada 
Kristus Tuhan. Jadilah jujur dalam usahamu, berikan 
ukuran dan timbangan yang tepat. Aku yakin engkau 
akan menjadi kaya raya dan mengalami kemakmuran." 
Karena nasihat tersebut, ia mulai setia bersekutu di 
gereja, bahkan sepersepuluh dolar pertama yang 
didapatnya dipersembahkan kepada Tuhan.  



Berawal hanya dari seorang karyawan biasa, pada 
akhirnya ia mampu memiliki usahanya sendiri. William 
Colgate menjadi seorang pengusaha terkenal di New 
York. Ia pun memerintahkan staf akuntannya untuk 
meningkatkan jumlah persembahannya menjadi 20% 
dan terus meningkat menjadi 30%, kemudian 50%. 
Ketika ia terus berkomitmen untuk memberi, 
perusahaannya menjadi semakin diberkati Tuhan. Di 
masa tuanya pun, Colgate menikmati hidup yang 
pernuh berkat dan damai. Dua kali mengalami 
kegagalan dalam usaha, semata-mata bukan karena ia 
kurang tekun. Akan tetapi karena ada hal yang prinsip 
yang belum dilakukannya, yaitu persembahan 
persepuluhan.  
 
Ya, persembahan persepuluhan adalah salah satu pilar 
penting dalam Perjanjian Berkat. Ketika kita berani 
melangkah untuk memberikan persembahan 
persepuluhan kepada Tuhan,  berarti kita telah 
melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan kita. 
Saat kita taat dan setia mengembalikan persembahan 
persepuluhan, secara otomatis akan membuat hati kita 
tenang, damai, dan penuh sukacita. Penting bagi kita 
untuk menyadari bahwa segala yang kita punya saat ini 
adalah bersumber dari Tuhan. Baik itu berkat secara 
materi, maupun berkat secara rohani.  
 
 



RENUNGAN 
Salah satu rahasia Kerajaan Allah yang SANGAT 
PENTING adalah persembahan PERSEPULUHAN.  
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, seberapa penting mengembalikan 

persembahan persepuluhan kepada Tuhan? 
Mengapa demikian? 

2. Sudahkah Anda mengembalikan persembahan 
persepuluhan? Mengapa demikian? 

3. Apa pengalaman yang Anda rasakan ketika Anda 
taat untuk mengembalikan persembahan 
persepuluhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas segala 
berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. 

Bukan karena kemampuan kami, namun hanya karena 
kemurahan-Mu. Ajar kami untuk senantiasa taat 

dalam mengembalikan persembahan persepuluhan, 
agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 16-17 

Kisah Para Rasul 20:1-16 


