22 AGUSTUS 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 1#
RASA RINDU UNTUK MEMBERI YANG TERBAIK
RHEMA HARI INI
Yesaya 43:4 Oleh karena engkau berharga di mata-Ku
dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku
memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsabangsa sebagai ganti nyawamu.
Sampai kapan pun kita tidak akan pernah sanggup
mengukur betapa lebarnya dan panjangnya dan
tingginya dan dalamnya kasih Tuhan kepada kita (Ef
3:18). Bukti terbesar kasih Tuhan kepada kita adalah Ia
rela memberikan nyawa-Nya di kayu salib untuk
menebus dosa-dosa kita. Pengorbanan Tuhan untuk
kita sungguh tiada terbatas! Karena Tuhan sudah
terlebih dahulu mengasihi kita sedemikian rupa, kita
pun harus mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa dan
kekuatan kita. Rasa cinta yang tumbuh dalam hati kita
kepada Tuhan akan membuat kita memiliki rasa rindu
untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Dalam kitab 1 Tawarikh 22:2-19 dituliskan bagaimana
Raja Daud mempersiapkan dan mempersembahkan
banyak benda berharga yang jumlahnya luar biasa
besar
untuk
pembangunan
Rumah
Tuhan.

Kecintaannya pada Tuhan membuatnya berani dan rela
memberikan apapun yang dia punya untuk
menyenangkan hati Tuhan. Meski Tuhan berkata bukan
dia yang akan membangun rumah untuk Tuhan, tetapi
rasa cintanya membuat Daud tetap mau ambil bagian
dengan semangat menyala-nyala.
Lalu bagaimana dengan kita, seberapa besar cinta kita
kepada Tuhan? Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan
sesuatu yang membuat kita harus mengorbankan
sesuatu yang sangat berharga bagi kita, sejauh apa kita
bisa? Seberapa cepat kita akan melakukannya?
Besarnya rasa cinta kita kepada Tuhan akan sangat
mempengaruhi standar pemberian kita. Ketika cinta
menghanguskan hati kita, maka kita akan rindu
memberikan yang terbaik. Bukan standar biasa yang
kita gunakan, melainkan standar emas untuk Tuhan
dan rumah-Nya.

RENUNGAN
Rasa CINTA akan membuat kita RINDU MEMBERI yang
TERBAIK.

APLIKASI
1. Sedalam apakah rasa cinta dalam hati Anda
kepada Tuhan dan Rumah Tuhan selama ini?
2. Sudahkah Anda memiliki kerinduan untuk
memberikan yang terbaik kepada Tuhan?
3. Bagaimana langkah Anda agar Anda senantiasa
memiliki rasa cinta yang menyala kepada Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta dan
pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Kami rindu untuk
membalas cinta kasih-Mu dengan rasa cinta dan
pemberian kami yang terbaik bagi-Mu. Kiranya melalui
hidup kami, Engkau disenangkan. Di dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin."
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 33-35; Matius 10:1-20

23 AGUSTUS 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 2#
MENGUKUR LEVEL IMAN DAN KEDEWASAAN
ROHANI KITA
RHEMA HARI INI
1 Korintus 10:13 Pencobaan-pencobaan yang kamu
alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak
melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan
karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia
akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga
kamu dapat menanggungnya.
Ketika kita masih baru dalam kehidupan kekristenan
kita, seringkali jawaban doa, mujizat dan berkat-berkat
Tuhan sepertinya begitu mudah kita dapatkan. Namun
seiring berjalannya waktu, kita merasa lebih sulit untuk
mendapatkannya. Pernahkah terlintas dalam pikiran
kita bahwa kasih Tuhan telah berkurang, atau kita tidak
lagi menjadi anak kesayangan-Nya? Yang sebenarnya,
kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang
dan selamanya Dia sangat mengasihi kita. Yang
berubah hanyalah bentuk kasih-Nya. Jika dahulu kita
bayi rohani yang selalu dimanjakan, sekarang kita telah
tumbuh dewasa dan kasih-Nya ditunjukkan melalui
didikan.

Karena kasih Tuhan yang sangat besar itulah, Dia ingin
agar kita dapat dipercaya sebagai pengelola, supaya
Dia bisa memberkati kita dengan limpah. Persepuluhan
adalah latihan awal bagi kita, sebagai ujian kejujuran.
Bagi yang belum terbiasa, tentunya akan terasa berat
sekali. Akan tetapi Tuhan ingin mengajar kita bahwa
semua berkat yang kita dapatkan, tidak ada yang milik
kita, semuanya adalah milik Tuhan, sedangkan kita
hanyalah pengelolanya saja. Dan sepuluh persen dari
semua penghasilan kita adalah mutlak otoritas Tuhan
yang wajib kita kembalikan kepada Tuhan. Ini adalah
proses didikan yang Tuhan berikan kepada kita untuk
menjadikan kita semakin naik tingkat di dalam Dia.
Ya, Tuhan akan berurusan dengan kita sesuai dengan
level iman dan kedewasaan rohani kita. Setelah kita
lulus pada latihan pertama, akan ada waktunya Tuhan
menantang kita untuk mempersembahkan yang lebih
besar, lebih besar lagi, sampai benar-benar merupakan
persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jika hati kita
terbakar dengan cinta kepada Tuhan, maka kita akan
mampu memberi dengan standar emas yang terbaik
dan bukan sekedar mirip emas. Saat itulah Tuhan yang
telah menanti-nantikan, pasti akan menghujani kita
dengan segala anugerah yang terbaik pula dalam hidup
kita. (PF)

RENUNGAN
Tuhan akan berurusan dengan kita sesuai dengan
LEVEL IMAN dan KEDEWASAAN ROHANI kita.
APLIKASI
1. Menurut Anda, sampai dimanakah level iman dan
kedewasaan rohani Anda sekarang ini?
2. Apakah yang menjadi tanda kedewasaan rohani
bagi Anda?
3. Apa komitmen Anda untuk mulai belajar memberi
yang terbaik bagi Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
"Bapa, terimakasih atas kasih-Mu yang begitu besar
kepada kami. Engkau telah memberi kepercayaan
kepada kami, bahkan sebelum kami layak dipercaya.
Terus ajar kami Bapa, untuk bisa memberi dengan
standar emas yang terbaik. Di dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin."
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 36-38; Matius 10:21-42

24 AGUSTUS 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 3#
MEMBANGUN HIDUP GOLD STANDARD
RHEMA HARI INI
1 Tawarikh 22:14 Sesungguhnya, sekalipun dalam
kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan
itu seratus ribu talenta emas dan sejuta talenta perak
dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga
beratnya tidak tertimbang; juga aku telah
menyediakan kayu dan batu. Tetapi baiklah engkau
menambahnya lagi.
Kebanyakan SPBU di Amerika Serikat dan Kanada
sudah menerapkan sistem self service, dimana
pelanggan mengisi sendiri tanpa bantuan operator
SPBU. Namun, berbeda dengan SPBU yang dimiliki oleh
Mr. Dunsmuir, disana justru disiapkan 4 pekerja yang
siap melayani setiap mobil yang datang. Pekerja 1 akan
membukakan pintu dan membersihkan bagian dalam
mobil, pekerja 2 akan membuka kap mobil dan
memeriksa air radiator serta pelumas, pekerja 3
mengisi bahan bakar mobil dan membersihkan kaca
mobil. Sementara pekerja 4 akan memeriksa tekanan
ban mobil dan memberikan tambahan tekanan sesuai
keinginan pemilik mobil.

Pemilik SPBU, Mr. Dunsmuir adalah seorang pebisnis
sekaligus motivator di Kanada. Ia selalu menekankan
kepada pegawainya untuk bekerja dengan standar
yang profesional, ramah dan bersahabat. Ia juga
menekankan bahwa sangat mungkin pengemudi mobil
yang mereka layani adalah calon bos mereka. Sehingga
jika mereka bekerja dengan baik dan bersemangat, bisa
menjadi media promosi diri mereka. Benar saja, SPBU
itu membuatnya selalu ramai dikunjungi pelanggan.
Bahkan, banyak pegawai yang direkrut oleh pemilik
perusahaan yang terkesan dengan pelayanan yang
diberikan saat mengisi bahan bakar.
Mungkin saat ini kita juga sedang bekerja atau berada
pada bagian yang tidak terlihat atau kurang
diperhatikan. Namun, hari ini Tuhan mengingatkan,
agar apapun bagian yang dipercayakan pada kita,
entah dilihat orang atau tidak, Ia menginginkan kita
selalu memberikan yang terbaik. Saat kita membangun
hidup kita dalam gold standard dan bukan golden
standard yang hanya tampak seperti emas, maka
dalam pemberian kita kepada Tuhan pun akan
berstandar emas dari hati yang murni dan benar. (LEW)
RENUNGAN
Bangun hidupmu dalam GOLD STANDARD dan bukan
hanya GOLDEN STANDARD.

APLIKASI
1. Apakah bedanya membangun hidup dalam gold
standard dengan golden standard?
2. Mengapa Anda harus membangun hidup dalam
gold standard?
3. Bagaimana Anda akan mulai membangun hidup
Anda dalam gold standard?
DOA UNTUK HARI INI
"Tuhan Yesus, mampukanlah kami agar kami bisa
membangun hidup dalam gold standard, bukan hanya
golden standard. Kami percaya, Engkau akan
memampukan kami untuk bisa memberikan yang
terbaik dari hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin."
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 39-40; Matius 11

25 AGUSTUS 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 4#
MEMBAWA YANG TERBAIK BAGI TUHAN
RHEMA HARI INI
Maleakhi 1:8 Apabila kamu membawa seekor binatang
buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat?
Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan
sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya
kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu,
apalagi menyambut engkau dengan baik? firman
Tuhan semesta alam.
Ada seorang anak yang sejak kecil sangat usil dan suka
seenaknya sendiri. Ia seringkali memperlakukan
seseorang dengan sesuka hatinya tanpa memikirkan
bagaimana perasaan orang lain. Beranjak dewasa ia
terus berbuat demikian. Suatu kali ia berjalan sambil
memakan buah apel. Di tengah perjalanan ia bertemu
dengan seorang pengemis tua. Pengemis itu
memandang pemuda ini dan berharap diberi uang.
Sang pemuda yang seenaknya sendiri tadi memberikan
sisa apel yang tinggal sedikit kepada si pengemis.
Betapa kagetnya pengemis itu dan berkata, “Heh
pemuda, kurang ajar sekali kau! Tidak tahukah kamu
siapa aku sebenarnya?”

Dengan sangat kaget pemuda itu mengamati pengemis
tua tadi. Ternyata ia adalah salah satu konglomerat di
kota itu. Pengemis tadi berkata, “Aku sengaja
menyamar untuk melihat di kota ini masihkah ada
orang-orang yang tulus hati menolong orang miskin.
Aku pun sudah menyiapkan hadiah untuk orang-orang
yang berhati tulus.” Pengemis yang ternyata orang
kaya itu lalu mengeluarkan 10 batang emas dari saku
bajunya yang lusuh. Betapa kaget dan menyesalnya si
pemuda karena telah memberi dengan sembarangan.
Dari ilustrasi di atas kita dapat belajar, bahwa jika
kepada orang dunia saja kita tidak boleh memberi
dengan sembarangan, apalagi kepada Tuhan. Ingatlah
bahwa Yesus adalah Raja diatas segala raja dan Tuhan
diatas segala Tuhan dalam hidup kita, maka bawalah
hanya yang terbaik untuk kita persembahkan kepadaNya. Lihatlah bagaimana hati Tuhan yang disenangkan,
akan membanjiri kita dengan anugerah-Nya yang
berlimpah. Tuhan Yesus memberkati.
RENUNGAN
Janganlah
kita
MEMBAWA
SEMBARANGAN kepada TUHAN.

SESUATU

yang

APLIKASI
1. Apa pesan yang Anda peroleh dari renungan hari
ini?
2. Hal apa yang mungkin Tuhan ingatkan bagi setiap
Anda pribadi?
3. Coba uji hati, masihkan Anda mempersembahkan
asal-asalan bagi Tuhan? Langkah pertobatan
seperti apa yang akan Anda lakukan?
DOA UNTUK HARI INI
"Bapa, ampuni kami jika kami masih sering membawa
persembahan yang tidak berkenan bagi-Mu. Kami mau
terus belajar untuk memberikan hanya yang terbaik
bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin."
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 41-42; Matius 12:1-23

26 AGUSTUS 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 5#
KUALITAS HATI KITA MENENTUKAN KUALITAS HIDUP
KITA
RHEMA HARI INI
1 Samuel 16:7 Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada
Samuel: “Janganlah pandang parasnya atau
perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia
melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat
hati.”
Beberapa diantara kita pasti ada yang sudah pernah
menerima hadiah dari anak kita yang masih kecil.
Hadiah yang mungkin menurut orang lain adalah suatu
hal yang sederhana, namun dibuat sendiri oleh anak
kita. Mungkin sebuah lukisan atau tulisan tangan
sederhana, namun sudah cukup membuat hati kita
tersentuh dan terharu. Sebab hadiah tersebut
merupakan ekspresi cinta mereka kepada kita
orangtuanya. Kita sangat mengerti bahwa itulah yang
terbaik yang bisa mereka berikan di usia mereka saat
itu.
Seperti halnya kisah janda miskin yang datang ke
rumah Tuhan dan membawa persembahan dua peser.

Bagi manusia, persembahan janda miskin itu
merupakan jumlah yang sangat kecil dan tidak berarti.
Akan tetapi Tuhan justru sangat tertarik dan bahkan
memujinya. Karena dua peser itu adalah seluruh yang
dimilikinya. Bagi Tuhan, persembahan janda tersebut
punya kualitas yang begitu indah, karena Tuhan bisa
melihat hati yang cinta Tuhan dalam hidup janda
tersebut.
Hidup yang berkualitas di mata dunia adalah hidup
yang produktif, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam
pendidikan, bisa menghasilkan uang sebanyak mungkin
atau dapat mengikuti gaya hidup modern dan mampu
membeli produk-produk keluaran terbaru dengan
harga mahal. Namun semua ini tidak ada artinya bagi
Tuhan. Baik tidaknya kualitas hidup kita di mata Tuhan
tergantung dari kualitas hati kita. Hati yang cinta mati
dan berani all out dalam memberi yang terbaik dengan
standar emas buat Tuhan, itulah yang berarti dan
menyenangkan hati Tuhan.

RENUNGAN
Baik tidaknya KUALITAS HIDUP kita di mata Tuhan
tergantung dari KUALITAS HATI kita.

APLIKASI
1. Apa yang menentukan kualitas hidup Anda selama
ini?
2. Menurut Anda, mengapa kita perlu memiliki
kualitas hati yang cinta Tuhan?
3. Bagaimana komitmen Anda agar Anda dapat
memiliki kualitas hati yang demikian?
DOA UNTUK HARI INI
"Bapa, selidikilah hati kami, apakah kami benar-benar
mengasihi Engkau dengan tulus. Urapi dan mampukan
kami untuk memiliki kualitas hati yang benar-benar
tulus dan berkenan bagi-Mu. Sehingga Engkau
disenangkan dengan setiap perbuatan kami. Di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin."
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 43-45; Matius 12:24-50

27 AGUSTUS 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 6#
PERSEMBAHAN YANG DIKENAN TUHAN
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.
Alkisah ada seorang tukang bangunan yang sangat
terkenal karena rumah-rumah yang dibangunnya
sangatlah bagus. Ia selalu menggunakan bahan-bahan
terbaik untuk para pelanggannya. Suatu kali ia
memutuskan untuk beristirahat dan berkumpul
bersama anak istrinya di desa. Namun saat akan
pulang, salah seorang pelanggan setianya yang
merupakan orang terpandang di kota, memintanya
untuk membuat sebuah rumah yang besar. Orang itu
berpesan agar rumah itu dibuat sebagus mungkin,
paling bagus dari semua rumah yang pernah ia buat.
Tukang ini merasa kesal karena rencananya untuk
beristirahat menjadi tertunda. Dengan berat hati ia
mengerjakan rumah tersebut dengan asal-asalan.
Bahan bangunan yang digunakannya pun seadanya

saja, bukan yang terbaik seperti biasanya. Setelah
selesai, saat hendak menyerahkan kunci rumah
tersebut, pelanggan kaya raya itu justru memberikan
kunci itu kepadanya. Sebab rumah itu sebenarnya
adalah hadiah untuk sang tukang karena selama ini
sudah bekerja dengan baik. Mendengar hal itu,
terkejutlah sang tukang sekaligus menyesal karena ia
telah
mengerjakan
rumah
tersebut
dengan
sembarangan.
Kisah diatas mengajarkan kepada kita untuk selalu
memberikan dan mengerjakan yang terbaik untuk
Tuhan. Seringkali karena faktor situasi dan kondisi,
membuat kita memberi bukan yang terbaik, tapi ala
kadarnya atau sembarangan. Ingatlah bahwa Tuhan
tidak berkenan dengan orang yang memberi dengan
sembarangan, karena ini sama saja dengan tidak
menghormati Tuhan. Orang yang mau belajar untuk
memberi dengan standard emas bagi Tuhan,
sebenarnya tidak akan pernah rugi. Sebab Tuhan juga
akan memberi yang terbaik bagi anak-anak-Nya yang
tahu dan mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
AMIN
RENUNGAN
TUHAN TIDAK BERKENAN dengan
MEMBERI DENGAN SEMBARANGAN.

orang

yang

APLIKASI
1. Sudahkah Anda memberikan yang terbaik bagi
Tuhan? Jika belum, mengapa?
2. Menurut Anda, mengapa Tuhan tidak berkenan
dengan
orang
yang
memberi
dengan
sembarangan?
3. Apa komitmen Anda agar selalu dapat
memberikan yang terbaik bagi Tuhan?

DOA UNTUK HARI INI
"Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau
senantiasa menyediakan dan memberikan yang terbaik
dalam hidup kami. Kami pun rindu untuk bisa
memberikan yang terbaik bagi Engkau. Bukan dengan
standard biasa, tetapi dengan standard emas. Di dalam
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin."
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 46-48; Matius 13:1-30

28 AGUSTUS 2022
RENUNGAN KELUARGA ALLAH
HARI 7#
MEMBERI KUALITAS YANG TERBAIK BAGI TUHAN
RHEMA HARI INI
Mazmur 26:8 Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanMu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam.
Cinta bukanlah apa yang kita katakan, tetapi yang kita
lakukan. Cinta adalah aksi, bukan emosi. Kalimatkalimat sederhana ini memiliki makna mendalam
tentang arti mengasihi yang sesungguhnya. Semua
orang bisa mengakui bahwa ia mengasihi dan
mencintai, namun tidak semuanya siap dan mau
menunjukkan bukti bahwa ia benar-benar mengasihi.
Perkataan tanpa bukti dan tindakan nyata adalah
sesuatu yang diragukan kebenarannya. Cinta yang tulus
pasti akan memberikan segala sesuatu dengan kualitas
yang terbaik.
Tuhan Yesus adalah teladan terbaik tentang cinta.
Yesus tidak hanya berkata bahwa Dia mencintai kita,
tetapi kerelaan-Nya untuk turun ke dunia dan
memberikan nyawa-Nya, adalah bukti nyata cinta-Nya
pada kita yang begitu besar. Jika kita pikirkan, sungguh
tidak mudah bagi Yesus yang adalah Anak Allah yang
penuh Kuasa, harus merendahkan diri-Nya sedemikian

rupa. Di saat Dia lebih dari mampu untuk membalas
dan menghukum, namun Yesus memilih untuk diam
dan taat pada kehendak Bapa.
Orang-orang yang terbakar mencintai Tuhan, pasti
akan selalu berusaha untuk memberikan kualitas yang
terbaik bagi Tuhan. Kita memang tidak mungkin bisa
mengalahkan Tuhan dalam hal memberi, tetapi Tuhan
sangat tersentuh dengan hati yang rela dan tulus ingin
mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika
Tuhan tersentuh hati-Nya maka Ia tidak segan-segan
melimpahkan segala anugerah-Nya datang atas hidup
kita. Saat itulah perkenanan-Nya menjadi nyata atas
kita, kelimpahan IA perintahkan datang kepada kita,
dan segala berkat yang terbaik turun ke atas hidup kita.
Kita menjadi orang yang sangat diberkati dan menjadi
berkat luar biasa. (ABU)

RENUNGAN
Orang yang TERBAKAR MENCINTAI TUHAN pasti akan
selalu berusaha memberi KUALITAS YANG TERBAIK
BAGI TUHAN.

APLIKASI
1. Sudahkah Anda memiliki hati yang terbakar dalam
mencintai Tuhan selama ini?
2. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan
memberi kualitas yang terbaik bagi Tuhan?
3. Apa yang akan Anda lakukan agar senantiasa
memiliki komitmen untuk memberi yang terbaik
bagi Tuhan?
DOA UNTUK HARI INI
"Bapa, urapi kami agar memiliki hati yang senantiasa
terbakar dalam mencintai Engkau. Sehingga kami pun
memiliki hati yang rindu untuk memberikan kualitas
yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin."
BACAAN ALKITAB SETAHUN
Kejadian 49-50; Matius 13:31-58

