


22 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
ANUGERAH UNTUK TUAIAN YANG TIDAK BIASA 

 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 9:8 Dan Allah sanggup melimpahkan segala 
kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa 
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah 
berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 
 
Seorang petani yang lahir di Skotlandia, Angus Buchan 
memutuskan untuk pindah ke Afrika dan memulai 
kehidupan baru bersama keluarganya. Berbekal ladang 
kecil dan mobil karavan, Angus sempat kesulitan 
mengusahakan tanahnya.  Setelah banyak hal yang 
dilalui Angus, akhirnya ia memutuskan untuk menanam 
kentang. Banyak orang yang memperingatkannya agar 
tidak menanam kentang karena kentang sulit tumbuh 
pada saat musim kering dan hujan yang tidak pernah 
turun. 
 
Akan tetapi, Angus tetap pada pendiriannya, yaitu 
menanam kentang. Meskipun banyak tantangan yang 
harus ia hadapi, Angus memilih untuk mempercayai 
pertolongan Tuhan. Walaupun tidak memiliki 
pengalaman, tidak memiliki irigasi, bahkan musim 
kering terlama sepanjang sejarah terjadi kala itu, iman 



Angus tidaklah goyah. Akhirnya, ia mencapai hasil 
tuaian yang tidak biasa. Angus berhasil memanen 
kentang-kentang yang tak biasa. Kentang yang besar 
dan bagus. Itu adalah panen kentang pertama yang 
luar biasa. Inilah kisah nyata yang kemudian dibuatkan 
novel dan film, yang berjudul “Faith Like Potatoes”. 
 
Seperti Angus, manusia tidak pernah bisa mengetahui 
apa yang akan terjadi dalam hidupnya dan apa yang 
akan dialaminya. Semuanya menjadi sebuah rahasia 
ilahi yang hanya diketahui Tuhan saja. Namun, di 
tengah perjalanan hidup kita, Tuhan memberikan 
banyak janji dan pasti akan menggenapi-Nya. 
Meskipun saat ini kita mengalami pasang surut 
kehidupan, situasi yang tidak menentu, keadaan dunia 
banyak yang dilanda krisis, Tuhan berjanji akan 
membuat kita tidak hanya berkecukupan, tetapi juga 
berkelimpahan dan berkemenangan. Percayalah, 
Tuhan akan mencurahkan berkat yang tidak biasa, 
mujizat yang tidak biasa, terobosan yang tidak biasa 
bagi setiap kita.  Di masa pandemi yang belum usai ini, 
Tuhan justru akan membuat kita tercengang karena 
Tuhan bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya belum 
pernah kita lakukan, bahkan tidak pernah kita pikirkan 
sebelumnya. Pegang teguh janji-Nya atas hidup kita 
dan Dia akan mencurahkan anugerah tuaian tidak 
biasa, berkat untuk semua musim hidup kita. (LEW) 
 



RENUNGAN 
Tuhan mau mencurahkan ANUGERAH untuk 
mengalami TUAIAN YANG TIDAK BIASA 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda sudah menerima anugerah tuaian 

yang tidak biasa? Ceritakan! 
2. Mengapa Tuhan mau mencurahkan anugerah untuk 

mengalami tuaian tidak biasa bagi Anda? 
3. Apa yang Anda lakukan saat Anda menerima 

anugerah tuaian yang tidak biasa dalam hidup 
Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan-
Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya di tengah 

keadaan dunia saat ini, Engkau justru akan 
mencurahkan anugerah tuaian yang tidak biasa bagi 

kami. Kami percaya janji-Mu akan Kau genapi. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

  
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 18-19 
Kisah Pra Rasul 20:17-38 



23 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENUAI APA YANG KITA TABUR 

 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 9:6 Camkanlah ini: Orang yang menabur 
sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang 
menabur banyak, akan menuai banyak juga. 
 
Suatu hari Ade sedang berpikir, apabila pada waktu 
yang bersamaan, ia dihadapkan pada pilihan antara 
memberi dan menerima, manakah yang akan ia pilih? 
Dahulu Ade cenderung memilih untuk menerima 
karena ia tak perlu mengeluarkan uang atau barang 
yang ia miliki untuk orang lain. Namun, setelah banyak 
belajar mengenai memberi dan berbagi, kini Ade 
cenderung lebih memilih untuk memberi. Sebab ia 
menyadari dan mensyukuri betapa banyaknya ia 
sebenarnya telah menerima dari Tuhan, dan ia pun 
menyakini, Tuhan tidak pernah menutup mata pada 
setiap benih yang ia taburkan. Pada saatnya yang tepat 
nanti, Tuhan akan memberikan tuaian yang ia 
butuhkan. Sebagaimana Tuhan sendirilah yang telah 
menetapkan prinsip tabur tuai dalam firman-Nya. 
 
Ya, prinsip menabur adalah melepaskan benih untuk 
ditanam sehingga kelak benih tersebut bertumbuh dan 



berbuah, sehingga buah tersebut yang dapat dituai. 
Prinsip tabur tuai juga berlaku dalam kehidupan kita, 
yaitu dalam hal memberi. Apa yang kita beri akan kita 
tuai. Kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai 
kebaikan juga. Kita menabur kejahatan, maka kita akan 
menuai kejahatan pula. Jadi tidak hanya berlaku pada 
tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan saja. 
 
Terkadang kita khawatir saat ingin menabur, karena 
dunia mengajarkan cara untuk melipatgandakan harta 
adalah dengan menyimpannya. Hal ini sungguh 
berbeda dengan cara yang Alkitab ajarkan. Alkitab 
mengajarkan bahwa menabur tidak akan membuat kita 
kekurangan, tetapi justru itu adalah awal untuk 
mengalami hidup yang berkelimpahan. Bahkan 
sesungguhnya, ketika Tuhan meminta kita untuk 
menabur, Dia sudah memberi kita benihnya. Dia sudah 
melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. 
Kita sudah memilikinya. Hanya saja kita tidak 
melihatnya. Namun, ketika kita belajar bersyukur atas 
apa yang ada pada kita, sekecil apa pun itu, selubung di 
mata hati kita akan tersingkap dan kita akan melihat 
benih demi benih yang telah Tuhan sediakan bagi kita. 
Yang Tuhan inginkan adalah kita merelakan hati kita 
untuk menaburkn benih tersebut, sehingga Dia bisa 
mencurahkan anugerah-Nya dan memberkati taburan 
kecil kita menjadi tuaian yang tidak biasa.  
 



RENUNGAN 
Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, 
dan orang yang MENABUR BANYAK, akan MENUAI 
BANYAK juga. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah pandangan Anda terhadap menabur 

selama ini?   
2. Mengapa ketika kita menabur banyak, kita tidak 

akan kehilangan banyak, malah menuai semakin 
banyak? 

3. Bagaimana Anda bisa mendorong diri Anda untuk 
menabur banyak sesuai dengan kehendak Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu 

mencukupkan apa yang kami butuhkan, bahkan 
Engkau telah menyediakan benih untuk kami taburkan, 
sehingga hidup kami bukan hanya berkecukupan tetapi 

berkelimpahan. Tuhan, pakailah apa pun yang kami 
taburkan untuk kepentingan Kerajaan-Mu dan 

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

  
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 20-22 
Kisah Para Rasul 21:1-17 

 



24 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
SIKAP HATI YANG DIKENAN TUHAN DALAM HAL 

MENABUR 

 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 9:7 Hendaklah masing-masing memberikan 
menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati 
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang 
yang memberi dengan sukacita. 
 
Ada seorang guru yang sudah pensiun karena usianya 
sudah cukup senja. Ia pun pulang kembali ke desanya. 
Suatu hari, salah seorang muridnya pergi 
mengunjunginya, tetapi karena ia tidak berasal dari 
keluarga kaya, ia hanya bisa membawakan tiga buah 
ubi. Lalu guru tersebut bertanya kepada istrinya, 
apakah yang mereka punyai di rumah untuk membalas 
pemberian si murid. "Kita tidak memiliki apa-apa selain 
seekor ayam, Pak," sahut istrinya. Demikianlah murid 
itu pulang dengan membawa seekor ayam pemberian 
mantan gurunya. 
 
Di jalan, si murid itu tidak sengaja berjumpa dengan 
salah seorang mantan teman sekelasnya. Ia pun 
menceritakan apa yang baru saja terjadi. Temannya ini 
lalu berpikir, "Jika ubi dibalas dengan ayam, barangkali 



kalau aku berkunjung membawakan dua ekor ayam, 
aku bisa saja diberi kambing sebagai balasannya." 
Kemudian ia pun memutuskan membawa dua ekor 
ayam ke rumah mantan gurunya tersebut. Saat 
menerima ayam-ayam tersebut, gurunya berujar 
gembira, "Bu, lihat! Kita baru saja memberi seekor 
ayam, eh sekarang kita sudah menerima balasan dua 
ekor ayam!" Akan tetapi, karena sang guru tadi tidak 
lagi memiliki apa-apa, selain daripada ubi pemberian 
mantan muridnya yang sebelumnya, maka hanya ubi 
itu sajalah yang dapat ia berikan kepada muridnya yang 
kedua tersebut. 
 
Dari ilustrasi di atas, kita dapat belajar bahwa ketika 
kita hendak menabur, sebaiknya menaburlah dengan 
hati yang rela dan tulus ikhlas, tanpa mengharapkan 
imbalan apa pun. Karena sejatinya, ilmu matematika 
manusia berbeda dengan matematika Tuhan. Menabur 
berbeda dengan berinvestasi. Jika kita menabur 
dengan motivasi yang salah, yaitu untuk mendapatkan 
sesuatu sebagai balasannya, maka bisa jadi apa yang 
kita harapkan justru tidak kita terima. Karena saat kita 
menabur, yang Tuhan lihat bukanlah seberapa banyak 
taburan kita, melainkan bagaimana sikap hati kita saat 
menabur. Saat kita menabur dengan penuh sukacita 
dan kerelaan, Tuhan akan mencurahkan anugerah-Nya 
dan memberikan tuaian berkali-kali lipat dari apa yang 
kita taburkan.  



RENUNGAN 
Menaburlah dengan hati yang RELA dan penuh 
SUKACITA. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda memiliki sikap hati yang benar 

dalam menabur? Bagaimanakah sikap hati yang 
benar itu? 

2. Menurut Anda, mengapa kita perlu menabur 
dengan benar? 

3. Bagaimana kah kiranya agar kita dapat memiliki 
sikap hati yang benar saat menabur?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, kami menyadari bahwa segala apa yang 
kami miliki saat ini semuanya adalah dari pada-Mu, 
oleh-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau 
untuk bisa Engkau percaya dalam mengelola segala 

apa yang telah Engkau titipkan kepada kami, termasuk 
dalam hal menabur. Kami mau belajar menabur 

dengan sikap hati yang benar, yang penuh kerelaan 
dan sukacita. Karena kami percaya bahwa yang 

Engkau lihat bukanlah jumlah taburan kami, melainkan 
sikap hati kami. Dan kami rindu agar kami bisa 

memiliki hati yang berkenan di hadapan-Mu dan 
menyukakan hati-Mu. 

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



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 23-25 

Kisah Para Rasul 21:18-40 



25 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENABUR DENGAN KASIH 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 13:3 Dan sekalipun aku membagi-bagikan 
segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan 
tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai 
kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. 
 
Naaman adalah seorang panglima tentara Aram yang 
pernah disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit kusta. Ia 
sembuh setelah mengikuti apa yang menjadi perkataan 
Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa, yaitu dengan 
membasuh dirinya di sungai Yordan sebanyak tujuh kali. 
Sebagai wujud rasa terima kasihnya kepada Tuhan, ia 
hendak memberikan beberapa persembahan kepada 
Nabi Elisa. Akan tetapi, Alkitab mencatat dalam 2 Raja-
Raja 5:15, bahwa persembahan tersebut ditolak oleh 
Nabi Elisa karena Naaman adalah seorang yang baru 
saja lahir baru. Terlebih dengan latar belakang Naaman 
dahulu yang adalah seorang penyembah berhala, 
sehingga dalam pemikirannya seolah-olah ia ingin 
membayar kesembuhannya atau mempersembahkan 
persembahan sama seperti yang biasa ia lakukan di 
kepercayaan sebelumnya. Oleh karena alasan tersebut, 
Elisa menolak persembahannya dan berkata bahwa ia 



adalah pelayan Allah yang hidup. Perkataan Nabi Elisa 
ini bermaksud agar Naaman, yang baru saja lahir baru 
ini mengalami pertumbuhan iman dan menabur dengan 
motivasi yang benar.  
 
Adapun contoh memberi dengan motivasi yang benar 
dapat kita lihat dalam kisah Daud. Bagaimana Daud 
tergerak hatinya membangun Bait Allah untuk 
meletakkan Tabut Perjanjian Tuhan. Daud menyadari 
bahwa Tuhan sudah banyak memberkatinya, bahkan 
telah mengangkat Daud menjadi seorang raja. Sedang ia 
tinggal di istana yang megah, Tabut Perjanjian Tuhan 
justru hanya diletakkan di dalam tenda.  
 
Belajar dari kisah Daud di atas, bahwa motivasi yang 
benar saat kita menabur adalah kasih! Bukan menabur 
karena terpaksa, karena kewajiban, karena diancam, 
atau karena ingin dipuji orang lain. Ketika kita memiliki 
kasih kepada Tuhan dalam hati kita, maka kita akan 
selalu memiliki kerinduan untuk memberikan yang 
terbaik bagi Tuhan dan selalu menyenangkan hati 
Tuhan. Semua taburan yang kita berikan haruslah di atas 
dasar kasih. Hanya mereka yang menjadikan kasih 
sebagai dasar dalam menaburkan benih kepada Tuhan 
dan sesama, yang akan menikmati anugerah untuk 
tuaian yang tidak biasa dan berkat untuk semua musim 
dalam hidup mereka. 
 



RENUNGAN 
Semua TABURAN yang kita berikan haruslah di atas 
dasar KASIH. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa kita perlu menjadikan kasih sebagai dasar 

dalam kita menabur? 
2. Sudahkah Anda menabur dengan dasar kasih? Jika 

belum, mengapa demikian? 
3. Apa yang akan Anda lakukan jika ternyata selama ini 

Anda memberi bukan berdasarkan kasih? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas kasih setia dan berkat-Mu 
yang melimpah atas hidup kami. Urapi kami agar 

dapat mengerti betapa besar kasih-Mu, sehingga kami 
beroleh anugerah yang luar biasa dan dapat menabur 

yang terbaik dari hati kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 26-28 
Kisah Para Rasul 22 



26 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENABUR BAGI PERLUASAN KERAJAAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:20 Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di 
sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya 
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 
 
Kita semua pasti tidak asing dengan kisah seorang janda 
di Sarfat yang mengalami mujizat luar biasa. Ia sedang 
dalam masa sulit karena dikejar penagih hutang, 
sedangkan keadaannya saat itu sangat terbatas, bahkan 
sangat kekurangan. Di tengah kondisinya yang 
memprihatinkan, nabi Elia justru datang menjumpainya 
untuk meminta minum dan makanan. Janda ini pun 
mengatakan bahwa yang ada padanya adalah 
persediaan makanan terakhir, setelah itu ia dan 
anaknya akan mati. Namun, janda ini tetap taat dan 
mendahulukan kepentingan Tuhan dengan memberikan 
makanan kepada nabi Elia. Setelah itu, bukannya habis, 
tepung dalam tempayannya tidak pernah kosong dan 
minyak yang ada di dalam buli-bulinya tidak tidak 
pernah berkurang sampai masa kelaparan itu berlalu.  
 
Kisah janda dari Sarfat ini tidak dimulai setelah 
perjumpaannya dengan nabi Elia. Namun jauh sebelum 



itu, Tuhan sudah melihat bagaimana kehidupannya 
selama ini, sehingga ia dipilih oleh Tuhan untuk 
menolong nabi Elia (1 Raj. 17:9). Jika kita merenungkan, 
mengapa Tuhan tidak menolong Elia melalui orang lain 
yang keadaannya jauh lebih baik daripada janda yang 
kondisinya sendiri pun sedang berada di ujung tanduk? 
Itu karena Tuhan tahu bahwa prinsip tabur tuai adalah 
sebuah kebenaran. Tujuan Tuhan memerintahkan Elia 
mendatangi janda itu bukan semata-mata agar 
mendapatkan makanan, tetapi supaya Tuhan bisa 
menumbuhkan benih yang sudah ditaburkan oleh janda 
itu kepada Elia.  
 
Oleh sebab itu, mulailah berani untuk percaya 
sepenuhnya kepada rencana dan perintah Tuhan, 
karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. 
Salah satunya dalam hal menabur, terlebih menabur 
untuk pekerjaan Tuhan. Melalui kisah janda di Sarfat, 
kita belajar ketika kita memberi persembahan bagi 
Tuhan, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menabur 
demi memperluas Kerajaan Allah dan mengumpulkan 
harta di sorga. Pada akhirnya, kita pun akan melihat 
bagaimana Tuhan memberikan anugerah untuk tuaian 
yang tidak biasa dan memastikan berkat untuk semua 
musim ada atas kita. Haleluya!  
 
 
 



RENUNGAN 
Menaburlah untuk MEMPERLUAS Kerajaan Allah. 
 
APLIKASI 
1. Mengapa Anda perlu menabur untuk memperluas 

Kerajaan Allah? 
2. Sudahkah Anda terlibat dalam hal menabur untuk 

memperluas Kerajaan Allah? Jika belum, apa yang 
menjadi kendala bagi Anda? 

3. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk dapat 
mengaplikasikan renungan hari ini? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih atas kehidupan dan berkat 
dalam segala musim yang sudah Engkau berikan atas 

setiap kami. Kami mau terus bertumbuh di dalam 
berkat dan anugerah-Mu itu. Kami mau belajar 

menabur untuk memperluas Kerajaan-Mu di muka 
bumi ini sehingga semakin banyak lagi orang-orang 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 29-30 

Kisah Para Rasul 23:1-15 

 

 



27 FEBRUARI 2021 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENGAMBIL BAGIAN DALAM PERLUASAN KERAJAA
N ALLAH 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 3:9 Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan 
dengan hasil pertama 
dari segala penghasilanmu, 
 
Bagi Renata, kebaikan Tuhan dalam hidupnya tak 
terhitung banyaknya. Setiap kali merenungkannya, atau 
ketika Roh Kudus mengingatkannya dalam berbagai 
kesempatan, Renata tak habis-habisnya terkagum dan 
bersyukur. Rasanya sampai kapan pun ia tak akan 
pernah bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Karena 
itu Renata masuk dalam pelayanan di gerejanya, ia 
berusaha memberikan apa yang ia bisa berikan untuk 
Tuhan. Memang tidak mudah dalam prosesnya. Ada 
waktu istirahat, tenaga, dan pikiran yang harus ia 
korbankan. Namun bagi Renata, semua itu masih belum 
ada apa-apanya dibandingkan dengan semua berkat 
dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Maka 
ketika ia akhirnya mendapatkan pekerjaan, seluruh gaji 
pertamanya ia persembahkan kepada Tuhan. Renata 



senang pada akhirnya ia bisa memberikan persembahan 
dan persepuluhan dari hasil usahanya.  
 
Kita semua bersyukur bisa tertanam di Keluarga Allah 
yang selalu berjalan dalam rhema Tuhan. Gereja yang 
mempunyai visi untuk menyelamatkan sebanyak 
mungkin jiwa bagi Kerajaan Sorga. Tak heran 
penyertaan dan hadirat Tuhan sangatlah nyata di gereja 
kita. Tiap tahun Tuhan tambah-tambahkan jiwa dan 
kegerakan yang semakin meluas sampai ke bangsa-
bangsa. Tentunya diperlukan banyak upaya, tenaga, dan 
dana yang tidak sedikit untuk mengadakan kegerakan 
yang sebesar ini. 
 
Jika seperti Renata, kita tergerak untuk membalas 
kebaikan Tuhan, kita bisa ikut ambil bagian dalam 
pelayanan online maupun offline di semua gereja lokal. 
Kita pun bisa berkontribusi melalui taburan kita, sebab 
ketika kita menabur, sesungguhnya kita sedang ambil 
bagian dalam perluasan Kerajaan Allah. Setiap 
persembahan yang kita berikan adalah untuk 
membiayai semua keperluan pelayanan, pembangunan 
gereja, pemberitaan Injil, dan untuk segala sesuatu yang 
diperlukan untuk menjalankan misi Tuhan. Ketika kita 
memuliakan Tuhan dengan harta kita, maka kita pun 
akan mendapat bagian dalam tuaian yang Tuhan mau 
nyatakan. Bukan hanya sekedar tuaian, tetapi tuaian 
yang tidak biasa. Itulah yang Tuhan mau curahkan untuk 



setiap kita yang berani menabur dengan tidak biasa 
untuk mendukung pekerjaan Tuhan. (PF) 
 
RENUNGAN 
Ketika kita MENABUR, sesungguhnya kita sedang ambil 
bagian dalam PERLUASAN KERAJAAN ALLAH. 
 
APLIKASI 
1. Apa pandangan Anda tentang menabur selama ini? 
2. Menurut Anda, apa saja yang diperlukan untuk 

memperluas Kerajaan Allah di muka bumi ini? 
3. Apa komitmen Anda untuk ikut ambil bagian dalam 

perluasan Kerajaan Allah? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala 
berkat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami 

ingin membalas cinta kasih-Mu, Tuhan, dengan 
mengambil bagian dalam perluasan Kerajaan-Mu di 
atas bumi. Berilah kami hati yang berani berkorban, 

hati yang berani menabur, dan hati yang penuh kasih 
kepada Allah dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 31-32 

Kisah Para Rasul 23:16-35 



28 FEBRUARI 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
ANUGERAH DALAM MENABUR SECARA RADIKAL 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 4:19 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu 
menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus 
Yesus. 
 
Pada tahun 1892, seorang mahasiswa yatim piatu di 
Stanford University berjuang untuk membayar biaya 
kuliahnya. Ia dan temannya memutuskan untuk 
mengadakan konser musik di kampus dengan tujuan 
mendapatkan keuntungan. Mereka berhasil mengontak 
pianis terkenal, Ignasy Paderewski dan sepakat untuk 
membayar sebesar $2.000. Namun, karena penjualan 
tiket tidak seperti yang mereka harapkan, sehingga 
mereka menyerahkan seluruh hasil penjualan tiket 
sebesar $1.600 dan sebuah cek dengan nominal $400 
kepada Paderewski. Menyadari kesulitan mereka, 
Paderewski menolaknya dan hanya mengambil sedikit 
uang sisa dari pengeluaran mereka dan kebutuhan 
kuliah kedua mahasiswa itu.  
 
Beberapa tahun kemudian, tahun 1919, Paderewski 
terpilih menjadi perdana menteri Polandia. Sayangnya 
saat ia memerintah, lebih dari 1,5 juta rakyat Polandia 



menderita kelaparan akibat perang. Ia pun akhirnya 
meminta bantuan dari US Food and Relief 
Administration yang dipimpin Herbert Hoover. 
Permintaannya pun disetujui Hoover dan segera 
mengirimkan berton-ton gandum untuk rakyat 
Polandia. Paderewski pun mengucapkan terima kasih 
kepada Hoover, tetapi dengan cepat Hoover menyela, 
"Anda tidak perlu berlebihan, Perdana Menteri. Anda 
mungkin tidak mengingat, beberapa tahun lalu, Anda 
sudah menolong dua mahasiswa muda menyelesaikan 
kuliahnya di Amerika. Saya salah satunya.” 
 
Paderewski menuai sebuah tuaian yang tidak biasa, 
karena ia telah menabur kebaikan secara radikal kepada 
dua mahasiswa. Ya, hukum tabur tuai tidak pernah 
gagal. Jemaat di Filipi sudah membuktikan itu. Oleh 
karena itu, Rasul Paulus mengatakan, "Allahku akan 
memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan 
kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus." Ini adalah 
kesempatan bagi kita untuk belajar seperti Paderewski, 
melakukan apa yang terbaik yang bisa kita perbuat, 
karena Tuhan sudah menyediakan tuaian yang jauh 
lebih baik lagi bagi kita. Saat kita berani menabur secara 
radikal, bukan hanya berkat materi yang berlimpah, 
Tuhan pun akan mencurahkan anugerah untuk tuaian 
yang tidak biasa dan berkat semua musim atas kita. Baik 
itu berkat jasmani maupun rohani, sehingga hidup kita 
akan semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. 



RENUNGAN 
Anugerah untuk MENABUR SECARA RADIKAL, akan 
selalu diikuti dengan anugerah untuk MENUAI TUAIAN 
YANG TIDAK BIASA!  
 
APLIKASI 
1. Percayakah Anda bahwa kita akan menuai tuaian 

yang tidak biasa ketika kita menabur secara radikal? 
Mengapa demikian? 

2. Sudahkah Anda menabur secara radikal? Ceritakan! 
3. Mengapa penting bagi Anda untuk menabur  secara 

radikal? Bagaimana Anda dapat melakukannya? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu 

hari ini. Kami percaya bahwa hukum tabur tuai itu 
pasti. Ajar kami agar memiliki hati yang rela dalam 

menabur secara radikal, sehingga hidup kami 
senantiasa dapat menjadi berkat dimanapun kami 
berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 33-34 

Kisah Para Rasul 24 


