


27 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
CARA MENERIMA PENGGENAPAN PERJANJIAN 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yosua 1:2 "Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu 
bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, 
engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang 
akan Kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 
 
Nina adalah siswi kelas dasar yang hendak mengikuti 
ujian kelulusan. Sedari kecil ia selalu dididik oleh 
orangtuanya untuk berjuang dalam mendapatkan 
sesuatu. Sudah lama ia mengingini tidur di kamarnya 
sendiri karena selama ini ia masih harus berbagi kamar 
dengan kakaknya. Orangtuanya pun berjanji akan 
merenovasi ruangan kosong di rumah mereka untuk 
dijadikan kamarnya apabila Nina mendapatkan ranking 
satu di saat ujian nanti. Nina yang sebenarnya tidak 
terlalu rajin belajar, kini berjuang sungguh-sungguh. Di 
saat teman-teman sebayanya bermain dan bersepeda di 
sore hari, ia menggunakan waktunya untuk belajar. 
Sampai akhirnya hari pengumuman ujian pun tiba dan 
ia benar-benar mendapatkan juara satu di kelasnya. 
 



Di zaman sekarang ini, kita begitu terbiasa dengan 
kehidupan serba praktis. Baik dalam hal makanan, 
perlengkapan elektronik, dan berbagai hal lainnya. 
Kemajuan teknologi membuat kehidupan manusia 
semakin dipermudah dan juga serba cepat. Hal itu 
membuat tidak sedikit orang menginginkan kesuksesan 
dengan cara yang instan. “Kalau bisa yang serba mudah, 
kenapa harus bayar harga?” Mungkin seperti itulah 
kalimat yang tepat untuk menggambarkannya. Sehingga 
tidak banyak orang yang memiliki daya juang yang 
tinggi. 
 
Padahal, untuk menuju ke tanah Kanaan diperlukan 
perjuangan. Sering kali yang kita lihat hanyalah 
kesuksesan seseorang, kenikmatan saat berada di posisi 
atas. Namun, perjuangan untuk mendaki mencapai 
posisi atas tersebut tak jarang kita abaikan. Untuk dapat 
menerima penggenapan perjanjian yang Tuhan 
nyatakan kepada kita, dibutuhkan kegigihan untuk 
menaklukkan Kanaan kita sendiri. Sadarilah bahwa 
Tuhan ingin membawa kita mengalami lompatan 
finansial, tetapi kita juga harus turut ambil bagian dalam 
perjuangan untuk menaklukkannya. Maka kemenangan 
demi kemenangan akan dapat kita raih bersama dengan 
Tuhan. 
 
 
 



RENUNGAN 
Menaklukkan Kanaan Baru berarti MENERIMA 
PENGGENAPAN PERJANJIAN yang dinyatakan Tuhan 
kepada kita. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengetahui apa yang menjadi 

‘Kanaan’ dalam hidup Anda yang harus Anda 
taklukkan? 

2. Apakah Anda sudah membayar harga untuk 
menaklukkan Kanaan Anda masing-masing? 

3. Menurut Anda, bagaimanakah Tuhan dapat 
membawa Anda mengalami lompatan finansial 
dalam kehidupan Anda? Sharingkanlah!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, bantu kami dan ajarkanlah kami untuk kami 
dapat menaklukkan Kanaan-Kanaan kami, sehingga 
kami dapat menerima penggenapan perjanjian yang 

dari pada-Mu, dan lompatan finansial dapat kami 
alami. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 11-13 

Yakobus 1 

 



28 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
YANG TUHAN INGINKAN BAGI HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 43:19 Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang 
baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu 
mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di 
padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. 
 
Belajar menggunakan handphone android merupakan 
suatu tantangan tersendiri bagi Ibu Martha. Beliau yang 
lahir di era tahun 50-an, merasa kesulitan untuk 
memahami berbagai simbol dan bahasa asing seperti 
WhatsApp, Line, Zoom, dan lain sebagainya. Ibu Martha 
lebih suka dan nyaman menggunakan telepon rumah. 
Masalah mulai muncul ketika anaknya, Daniel, harus 
melanjutkan studi ke luar negeri untuk kemajuan 
kariernya. Karena waktu pendidikan yang cukup 
panjang, Daniel memutuskan untuk mengajak serta istri 
dan anaknya.  
 
Meskipun Ibu Martha mendukung keputusan Daniel, 
tetapi di saat yang sama ia merasa sedih harus berpisah 
jauh dari cucu kesayangannya. Panggilan telepon rumah 
ke luar negeri yang memerlukan biaya mahal, membuat 
Ibu Martha tidak bisa sering-sering menelepon untuk 



sekedar melepas rindu. Akhirnya, Ibu Martha berusaha 
belajar menggunakan handphone baru yang diberikan 
Daniel dengan setengah memaksa sebelum 
keberangkatannya.  Dengan bantuan tetangga yang baik 
hati, Ibu Martha bisa melakukan panggilan video untuk 
pertama kalinya. Beliau sangat gembira karena kini bisa 
berkomunikasi sekaligus melihat wajah-wajah yang 
sangat disayanginya. Kerinduannya pun terobati sampai 
mereka pulang kembali.  
 
Beberapa di antara kita mungkin merasa sudah nyaman 
dengan keadaan kita saat ini. Kita sudah bisa 
beradaptasi dan mencukupkan diri dengan apa yang 
ada. Hal itu tidak ada salahnya, tetapi sadarkah kita 
bahwa berpuas diri dengan yang lama akan 
menghalangi kita untuk mengalami terobosan baru? 
Lihatlah, Tuhan sudah sediakan Kanaan-Kanaan baru 
untuk kita taklukkan. Jika kita mau terus maju, terus 
belajar, dan mengikuti tuntunan Tuhan, maka kita akan 
mengalami lompatan finasial yang tidak pernah kita 
bayangkan sebelumnya. (PF) 
 
RENUNGAN 
Tuhan mau anak-anak-Nya mengalami TEROBOSAN 
BARU. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah yang Tuhan inginkan bagi setiap anak-anak-

Nya?  
2. Apa yang menghalangi Anda untuk mengalami 

terobosan-terobosan baru?  
3. Dengan cara apa Anda akan berjuang menaklukkan 

Kanaan baru?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan dan kemampuan 
untuk menaklukkan Kanaan-Kanaan baru yang telah 
Engkau sediakan bagi kami. Walau semua berkata 

sulit, tetapi kami percaya bersama Engkau, kami akan 
mengalami terobosan-terobosan baru dalam hidup 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 14-15 

Yakobus 2 

 

 

 

 

 

 



29 JUNI 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PERCAYA PADA VISI TUHAN DAN PASTI TERGENAPI! 

 
RHEMA HARI INI 
Markus 11:23b Asal tidak bimbang hatinya, tetapi 
percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, 
maka hal itu akan terjadi baginya. 
 
Sering kali kita mendengarkan khotbah yang 
mengingatkan kita agar percaya akan visi Tuhan untuk 
hidup kita, tetapi kemudian kita lupa dan 
mengabaikannya begitu saja.  Terlebih saat masalah dan 
penderitaan menimpa kita, entah itu sakit, krisis 
keuangan, atau lain sebagainya. Kita panik, stres, 
kecewa, dan mengeluh kepada Tuhan. Rhema hari ini 
mengingatkan kita untuk tidak bimbang dan percaya 
teguh. Asal kita percaya, pasti visi tersebut tergenapi 
dalam hidup kita. 
 
Ketahuilah, Tuhan sudah memiliki visi dan rancangan-
rancangan terbaik untuk hidup kita. (Bandingkan 
dengan Efesus 2:10). Jadi sebenarnya arah dan tujuan 
kita sudah ditetapkan oleh Allah. Tugas kita adalah 
mengerti apa visi yang telah ditentukan Tuhan untuk 
kita, agar kita bisa menghidupi visi yang telah Allah 
tetapkan untuk kita secara maksimal. Hidup dalam visi 



yang telah Tuhan tetapkan, hasilnya pasti lebih 
maksimal dibandingkan dengan orang yang hidupnya 
“asal mengalir saja”.  
 
Jika kita sudah berada dalam jalan-Nya, kita tidak lagi 
hidup untuk berjuang dan memohon. Yang perlu 
dilakukan hanya percaya kepada firman, janji Allah, dan 
kuasa kebenaran-Nya. Visi yang teguh, terutama visi 
yang dari Tuhan, menyuntikkan kekuatan pada segala 
sesuatu yang kita kerjakan selama kita 
memperjuangkan visi kita. Dengan visi, kita pun dapat 
membuat berbagai pilihan dan melakukan tindakan-
tindakan yang tepat. Saat Tuhan melihat kita sudah siap, 
Dia pun akan mentransformasikan kehidupan kita 
secara luar biasa. Perubahan-perubahan nyata akan 
mulai terlihat, sehingga kita bisa menaklukkan Kanaan 
baru dan lompatan finansial pun tercapai. 
 
 
RENUNGAN 
PERCAYAI bahwa VISI TUHAN adalah yang terbaik dan 
pasti TERGENAPI dalam hidup kita. 
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Adakah visi dari Tuhan yang belum tergenapi dalam 

hidup Anda sampai saat ini? 
2. Mengapa penting bagi kita untuk menjalani hidup 

dengan visi dari Tuhan? 
3. Bagaimana komitmen Anda agar visi Tuhan 

tergenapi dalam hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, ajari kami untuk terus berjalan dalam 
visi yang Engkau berikan, sehingga kami bisa 

menaklukkan Kanaan di hidup kami dan mencapai 
tujuan hidup dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 16-17 

Yakobus 3 
 
 
 
 
 
 



30 JUNI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
SABAR MENANTI DAN PATUH PERINTAH-NYA 

 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 3:1 Untuk segala sesuatu ada masanya, 
untuk apa pun di bawah langit ada waktunya. 
 
Pernahkah Anda memperhatikan aksi para pembalap 
motor seperti di ajang MotoGP? Tahukah Anda, 
kemenangan dalam ajang balap motor tidak hanya 
ditentukan dari siapa yang lebih dulu mencapai garis 
finish, tetapi sejak dari garis start, seorang pembalap 
sudah dinilai apakah ia layak meneruskan pertandingan 
atau justru mendapatkan hukuman! Sebelum ada sinyal 
dari lampu start, motor pembalap harus dalam kondisi 
diam di jalurnya masing-masing. Sedikit saja pergerakan 
motor akan berakibat fatal. Oleh karena itu, seorang 
pembalap motoGP dituntut untuk peka dengan isyarat 
waktu. Kapan harus diam atau segera memacu gas. 
Semua itu benar-benar menentukan kemenangan 
mereka.  
 
Gambaran di atas mengingatkan kepada kita tentang 
kisah Yosua yang meneruskan Musa untuk membawa 
bangsa Israel ke tanah Kanaan. Yosua benar-benar peka 
terhadap petunjuk waktu dari Tuhan. Yosua patuh 



kapan harus diam dan kapan harus segera menyerang 
musuh. Kapan harus menyeberang sungai Yordan, 
mengirim dan menunggu kabar dari tim pengintai, 
mengelilingi tembok Yerikho, membunyikan 
sangkakala, sampai akhirnya tembok Yerikho roboh. 
Yosua tak pernah tergesa-gesa atau terlambat. 
Kepatuhan Yosua inilah yang membuat Yosua akhirnya 
berhasil mengantar bangsa Israel sampai ke tanah 
Kanaan yang dijanjikan Tuhan.  
 
Saat ini, mungkin kita tengah menghadapi tembok besar 
Yerikho yang menghalangi kita untuk sampai pada 
Kanaan Baru yang Tuhan janjikan di hidup kita. Sebagai 
manusia, sering kali kita tidak sabar dan tergesa-gesa, 
atau mungkin justru berlambat-lambat. Saat kita 
merasa Tuhan tidak mendengar doa yang kita naikkan, 
kita menjadi tidak sabar lalu mencari bantuan dari pihak 
lain. Atau mungkin sebaliknya, saat Tuhan 
memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita 
justru berlambat-lambat atau bahkan mengabaikannya. 
Sebagai anak Tuhan, kita pun harus peka terhadap 
waktu-Nya. Ukuran waktu Tuhan pasti berbeda dengan 
ukuran waktu kita. Dia tak pernah terlalu cepat  atau 
terlambat, tetapi pertolongan-Nya selalu tepat dan 
indah pada waktunya. Percayalah, Dia akan membawa 
kita pada lompatan finansial yang membuat kita bisa 
menaklukkan Kanaan Baru kita. 
 



RENUNGAN 
Tuhan punya WAKTU-NYA sendiri untuk membawa kita 
menuju KANAAN BARU. 
 
APLIKASI 
1. Pernahkan Anda merasa Tuhan berlambat-lambat 

dalam menjawab doa yang Anda naikkan kepada-
Nya? Jika ada, dalam hal apa? Jelaskan! 

2. Pernahkan Anda menunda perintah Tuhan? Jika 
ada, dalam hal apa? Jelaskan! 

3. Apa komitmen Anda agar selalu patuh pada waktu 
Tuhan? Untuk sabar menanti jawaban Tuhan dan 
tidak menunda-nunda perintah Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, ampuni kami yang sering kali tidak 
patuh kepada-Mu. Kami tidak sabar saat menungggu 

jawaban doa dari-Mu. Kami juga sering menunda-
nunda perintah-Mu. Mampukan kami untuk selalu 

patuh pada waktu-Mu. Sabar menunggu petunjuk-Mu 
dan taat pada perintah-Mu.  

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 18-19 

Yakobus 4 
 

 



01 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
BERJUANG BERSAMA TUHAN MENGHADAPI 

RAKSASA HIDUP KITA  

 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:37 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari 
pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah 
mengasihi kita. 
 
Seorang janda miskin ditinggal mati suaminya dan 
kedua anaknya terancam dijadikan budak sebagai 
pelunas hutang suaminya. Sudah pasti ia mengerahkan 
segala upaya untuk menyelesaikan masalahnya. 
Namun apa daya, kemampuannya tidak cukup untuk 
mendapatkan uang dan membayar hutang-hutangnya. 
Sampai akhirnya, ia menjumpai Elisa dan mengadukan 
keadaannya. Dalam 2 Raja-raja 4:1-7 diceritakan 
bagaimana ketaatan sang janda akan firman Tuhan 
yang disampaikan melalui nabi Elisa, membuat janda 
ini mengalami keajaiban Tuhan.  
 
Apa yang disampaikan Elisa kepada janda ini untuk 
dilakukan bukanlah suatu hal mudah, tetapi sang janda 
memilih untuk mengikuti perkataan Elisa. Setiap bejana 
yang telah ia sediakan terisi penuh dengan minyak, 
sehingga ia bisa menghasilkan banyak uang untuk 



melunasi hutang-hutangnya. Bahkan, masih tersisa 
banyak yang dapat ia gunakan untuk mencukupi 
kebutuhan keluarganya. Raksasa kesulitan yang 
dihadapinya, berubah menjadi hal yang mudah ketika 
ia berjuang bersama tuntunan Tuhan.  
 
Hari-hari ini, banyak orang merasa hilang pengharapan 
dan merasa diri sendiri kecil dan tidak berdaya. 
Beranggapan bahwa persoalan yang dihadapi seperti 
raksasa yang mustahil untuk dikalahkan. Kalah 
pengalaman dengan yang lain, kekurangan modal 
untuk memulai bekerja, tidak memahami teknologi, 
dan masih banyak lagi masalah lainnya. Tidak secara 
kebetulan rhema hari ini mengingatkan jika kita 
berjuang bersama Tuhan, kita akan lebih dari raksasa. 
Maka, mulailah berjuang bersama dengan Tuhan, 
sehingga kita akan melihat apa yang dulunya kecil akan 
diubah Tuhan menjadi besar dan raksasa, sedangkan 
persoalan itu berubah menjadi kecil. Ya, bersama 
Tuhan kita akan menyelesaikan setiap permasalahan 
hidup dan Kanaan Baru kita menangkan. 
 
 
RENUNGAN 
Ketika berjuang SENDIRI, kita KECIL, tetapi ketika 
berjuang BERSAMA TUHAN, kita LEBIH DARI RAKSASA. 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda berjuang bersama Tuhan dalam 

menghadapi setiap permasalahan di hidup Anda 
selama ini? 

2. Menurut Anda, seberapa penting bagi kita untuk 
melibatkan Tuhan dalam hidup kita? 

3. Apa komitmen yang akan Anda ambil untuk dapat 
menjadi lebih dari raksasa? Tuliskanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan, kami percaya bahwa bersama-Mu segala 

sesuatu akan berhasil dan mudah. Kami rindu 
melibatkan Engkau dan selalu berjuang bersama-Mu 

dalam menghadapi setiap hal dalam hidup kami. 
Sehingga kami akan menjadi lebih dari raksasa. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 20-21 

Yakobus 5 

 

 

 



02 JULI 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

PERCAYA PADA KARYA TANGAN TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 1:3 Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi 
aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, 
dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang 
diperbuatnya berhasil. 
 
Bagi Marcel kecil, menulis adalah hal yang baru baginya. 
Ia begitu heran melihat ayahnya bisa menggoreskan 
pensil di sebuah kertas, menulis dan menggambar 
dengan indahnya. Marcel yang saat itu berusia dua 
tahun penasaran dan ikut mencoba memegang pensil. 
Namun, ia merasa takut dan tidak tahu harus melakukan 
apa selanjutnya. Melihat kebingungan Marcel, sang 
ayah pun menghampirinya dan dengan sabar 
memegang serta menggerakkan tangan anaknya 
perlahan di atas kertas. Demikian setiap hari ayahnya 
mengajari Marcel, hingga akhirnya ia bisa menulis dan 
menggambar sendiri. 
 
Saat Marcel tumbuh lebih besar lagi, keinginannya pun 
mulai bertambah. Ia ingin bisa menaiki sepeda seperti 
teman-temannya. Ayahnya pun membelikan sepeda 



dan mengajarinya, sehingga Marcel mulai lihai naik 
sepeda. Bukan itu saja, banyak hal yang tadinya Marcel 
tidak bisa lakukan, tetapi saat ia bersama ayahnya, ia 
pasti bisa melakukannya. Bagi Marcel, ayahnya adalah 
penolong yang selalu ada baginya. Seorang yang selalu 
membantu dan membuatnya berhasil. 
 
Jikalau ayah di dunia saja sedemikian sayang dengan 
anak-anaknya, terlebih Bapa kita di sorga. Dia akan 
selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita, melihat apa 
yang kita kerjakan, dan pastinya mengetahui apa yang 
menjadi pergumulan hidup kita. Jikalau hari-hari ini kita 
sedang mengalami masalah dan tantangan, baik dalam 
hal finansial yang cukup berat, keluarga, pekerjaan, atau 
pelayanan, jangan biarkan diri kita berjalan sendiri. 
Akan tetapi, berdoalah dan datang kepada Tuhan 
sehingga Dia turut campur tangan akan hidup kita. 
Percayalah, saat tangan Tuhan berkarya, Dia akan 
membuat apa pun yang kita kerjakan menjadi berhasil. 
Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah janji-
Nya bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, untuk 
bisa mengalami lompatan finansial dalam hidup, kita 
harus bisa menaklukkan Kanaan baru di hidup kita, dan 
hanya dengan pertolongan Tuhan saja, kita bisa 
melakukannya.  (LEW) 
 
 
 



RENUNGAN 
Saat tangan Tuhan BERKARYA, maka apa yang kita 
kerjakan, Tuhan yang akan membuatnya BERHASIL. 
 
APLIKASI 
1. Adakah pengalaman Anda saat Tuhan berkarya dan 

membuat apa pun yang Anda kerjakan berhasil? 
Ceritakan! 

2. Bagaimana Anda mengetahui Tuhan berkarya 
dalam hidup Anda? 

3. Mengapa saat Tuhan berkarya, Dia bisa membuat 
apa pun yang Anda kerjakan menjadi berhasil?  

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk setiap 

kejadian dalam hidup kami. Apa pun yang terjadi, kami 
yakin tangan-Mu selalu turut berkarya dan Engkau 

membuat segala yang kami kerjakan berhasil. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 22-23 

1 Petrus 1 

 

 

 

 

 



03 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
SALAH SATU LANGKAH UNTUK MENEGUHKAN 

PERJANJIAN-NYA 

 
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. 
 
Ada pembelajaran menarik mengenai persepuluhan 
dari kisah Abraham di kitab Kejadian. Diceritakan 
bagaimana Abraham mempersembahkan sepersepuluh 
dari seluruh jarahan yang ia peroleh kepada Melkisedek, 
yang menurut kekristenan adalah gambaran keimaman 
Tuhan Yesus. Jika diperhatikan, di zaman itu hukum 
Taurat Musa belum diberikan, tetapi Abraham tahu 
bagaimana cara menghormati Tuhan-Nya. Dia sadar, 
tanpa Tuhan, tidak mungkin ia sanggup menghadapi 
musuh-musuhnya bahkan sampai menerima jarahan 
perang berlimpah-limpah, sehingga ia disebut orang 
terkaya pada zaman itu.  
 



Jika kita membayangkan, dalam setiap keluarga pasti 
memiliki tata cara masing-masing dalam 
mengekspresikan bentuk penghormatan kepada orang 
tua atau yang dituakan pada keluarga tersebut. 
Sehingga ketika seorang dari mereka melakukan hal 
tersebut, maka otomatis hati orangtuanya akan 
terberkati. Hal yang sama juga berlaku dalam Kerajaan 
Sorga, salah satu perjanjian yang Tuhan katakan untuk 
kita dapat mengungkapkan rasa hormat kita kepada 
Sang Pemelihara hidup kita adalah dengan cara 
mempersembahkan persepuluhan.  
 
Satu perintah dan ketetapan Tuhan dalam finansial yang 
diperintahkan di Perjanjian Lama dan ditetapkan Yesus 
lagi dalam Perjanjian Baru adalah persembahan 
persepuluhan. Sementara kita komit dalam perintah 
dan ketetapan Tuhan untuk mengembalikan 
persepuluhan, maka Tuhan sendiri yang akan 
meneguhkan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan 
sumpah kepada kita: Tuhan yang akan memberikan 
urapan untuk memperoleh kekayaan, sehingga kita 
berhasil dan beruntung menaklukkan Kanaan-Kanaan 
Baru di hidup kita. Oleh karena itu, mari kita semua 
ambil komitmen dalam perjanjian Tuhan dengan setia, 
dan kita akan melihat karya-Nya sungguh nyata terjadi 
dalam hidup kita. 
 
 



RENUNGAN 
Senantiasa KOMIT dalam mengembalikan persepuluhan 
dan Tuhan sendiri yang akan MENEGUHKAN 
PERJANJIAN-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan 

perjanjian persepuluhan? 
2. Seberapa pentingnya bagi kita untuk komit dalam 

mengembalikan persepuluhan? 
3. Bagaimana cara kita memiliki motivasi yang benar 

tentang persepuluhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, urapi kami untuk dapat komit melalukan 

perjanjian persepuluhan dengan benar, sehingga boleh 
mendatangkan perkenanan-Mu. Karena kami rindu 

untuk selalu menyenangkan-Mu dan berjalan seturut 
dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 24-26 
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