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PENDAHULUAN
Dalam salah satu pertemuan hamba-hamba Tuhan, seorang gembala sidang

menceritakan tentang gerejanya yang saat itu sedang maju dengan pesatnya. Pendiri
gereja itu adalah seorang pendeta senior yang bernama Pdt. Tan Hok Tjoan. Awal
perjalanan gereja itu terasa berat dan tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Pada
suatu hari Pdt. Tan Hok Tjoan bermimpi. Di dalam mimpinya dia berbincang-bincang
dengan Tuhan Yesus. Sementara dia berbincang, dari arah yang berlawanan ada satu
orang yang berjalan mendekati mereka. Yesus menoleh melihat orang itu dan
menggelengkan kepala karena kasihan melihat orang itu kelihatan sangat menderita.
Bajunya yang compang-camping menunjukkan dia orang yang sangat menderita dan
miskin. Tuhan Yesus bertanya padanya, “Ketika engkau di dunia, di mana gerejamu?”
Orang itu menjawab, “Gereja saya ada di Isa Almasih.” Yesus bertanya lagi, “Siapa
pendetamu?” Orang itu menunjuk pada Tan Hok Tjoan dan berkata, “Itu pendetaku.”
Tuhan Yesus mengalihkan pandangan-Nya pada Tan Hok Tjoan dan memarahi dia.
Tuhan Yesus menegurnya, “Aku mempercayakan jemaat-Ku untuk kau gembalakan.
Mengapa jemaat-Ku menjadi menderita dan miskin seperti ini? Itu adalah tanggung
jawabmu. Mengapa engkau tidak mengajar mereka bagaimana hidup dalam anugerah
dan berkat Tuhan?” Lalu Tan Hok Tjoan menjawab, "Tuhan, aku ini seorang pendeta,
kalau aku mengkhotbahkan tentang keuangan, aku bisa disangka pendeta yang kotbah
untuk mencari uang!" Tetapi Tuhan Yesus menegur dia, "Kamu egois, kamu mencintai
diri sendiri, tapi tidak mencintai jemaat! Kamu tidak mau kotbah tentang keuangan
supaya kamu dianggap pendeta yang baik, tapi kamu rela mengorbankan jemaat yang
Kupercayakan kepadamu tidak mengerti kebenaran Firman Tuhan sehingga hidupnya
sangat miskin dan menderita!" Setelah itu tiba-tiba Pdt. Tan Hok Tjoan terbangun dari
tidurnya. Setelah bangun, dia mulai sadar kalau selama ini dia tidak mengajar kepada
jemaat konsep-konsep keuangan sesuai dengan Firman Tuhan sehingga jemaat bisa
mengerti dan menerima anugerah yang sudah Tuhan sediakan. Dia menangis,
menyadari kesalahannya dan minta pengampunan dari Tuhan. Maka sejak saat itu dia
mulai mengajarkan keuangan yang sesuai dengan Firman Tuhan di dalam gerejanya
sehingga jemaat mulai mengerti dan melakukan Firman Tuhan. Akhirnya jemaat mulai
mengalami berkat-berkat keuangan yang sudah Tuhan sediakan. Setelah jemaat
diberkati, jemaat juga menjadi berkat bagi keluarga, sesama dan gereja Tuhan,
sehingga baik jemaat maupun gereja Tuhan sama-sama diberkati. Sejak saat itu, gereja
mulai bergerak dan bertumbuh selamatkan banyak jiwa.

Ketika mendengar kesaksian ini, saya merasa Tuhan pakai kesaksian ini untuk
menegur saya. Tuhan berkata, “Engkau juga sama seperti Tan Hok Tjoan. Engkau
pendeta yang tidak berani mengajar tentang keuangan. Engkau egois, engkau tidak



ingin dianggap sebagai pendeta yang cinta uang. Sebetulnya itu engkau sedang
melindungi dirimu sendiri supaya dianggap sebagai pendeta yang baik, padahal jemaat
sedang menderita dan kekurangan.” Tuhan berkata, kalau saya tidak mengajar tentang
keuangan yang diajarkan sesuai dengan Firman Tuhan, tidak mengajarkan bagaimana
meraih berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan, maka sekalipun Tuhan sudah
menyediakan segala berkat yang diperlukan untuk anak-anak-NYA, jemaat tetap saja
hidup kekurangan dan tidak bisa menerima berkat serta menjadi berkat bagi keluarga,
sesama dan gereja Tuhan. Teguran Tuhan ini juga membuat saya menangis dan
memohon pengampunan dari Tuhan. Sejak saat itulah saya mulai mempelajari dan
mengajarkan keuangan yang diajarkan Firman Tuhan kepada jemaat. Lalu saya melihat
jemaat mulai mengerti dan melakukannya, sehingga jemaat mulai mengalami berkat
yang dari Tuhan dan menjadi berkat. Sehingga akhirnya baik jemaat maupun gereja
sama-sama diberkati Tuhan dan pekerjaan Tuhan makin maju dan semakin banyak
jiwa-jiwa diselamatkan.

Oleh sebab itu, saya mengajak setiap saudara yang membaca buku ini supaya
menerima setiap pengajaran yang ada di buku ini dengan hati yang terbuka. Mintalah
Roh Kudus untuk memberi pengertian saat membaca buku ini, saya percaya Tuhan
akan memberi pengertian dan anugerah bagi setiap saudara.

Dalam buku ini kita akan belajar tentang persepuluhan yang diajarkan oleh
Firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus membukakan pengertian yang dari Tuhan bagi
saudara. Saya berdoa dan percaya, saat saudara membuka hati maka Tuhan akan
memberikan pengertian tentang persepuluhan sesuai yang Tuhan kehendaki. Selamat
membaca dalam tuntunan Roh Kudus dan Tuhan pasti memberkati saudara.



APAKAH PERSEPULUHAN ITU?
Persepuluhan adalah sepersepuluh (sepuluh persen) dari hasil pendapatan

bersih dan dari semua berkat yang kita dapatkan, baik berupa barang ataupun uang.
Kita akan belajar bersama bahwa persepuluhan adalah aturan yang sudah ditetapkan
Allah di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru.

Persepuluhan pada Masa Leluhur Bangsa Israel
14 Ketika Abram mendengar, bahwa anak saudaranya tertawan, maka

dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya,
tiga ratus delapan belas orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. 15 Dan
pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan
musuh; mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara
Damsyik. 16 Dibawanyalah kembali segala harta benda itu; juga Lot, anak saudaranya
itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan
dan orang-orangnya. 17 Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan
para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong

dia ke lembah Syawe, yakni Lembah Raja. 18 Melkisedek, raja Salem, membawa roti dan
anggur; ia seorang imam Allah Yang Mahatinggi. 19 Lalu ia memberkati Abram, katanya:
"Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah Yang Mahatinggi, Pencipta langit dan bumi,

20 dan terpujilah Allah Yang Mahatinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke
tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya.

(Kejadian 14:14-20)

Abraham menyadari bahwa seluruh harta yang ada padanya bukan miliknya.
Setelah ia menerima kembali harta yang sempat dirampas oleh raja Kedorlaomer dan
sekutunya dan mendapat jarahan dari harta milik raja dan ia mengembalikan
persepuluhan kepada Melkisedek, seorang imam Allah Yang Mahatinggi.

Yakub, cucu Abraham, bernazar kepada Tuhan setelah ia bermimpi melihat
tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dalam nazarnya, ia berjanji mengembalikan
sepersepuluh dari semua berkat yang diterimanya dari Tuhan.
20 Lalu bernazarlah Yakub: "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan

yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk
dipakai, 21 sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka TUHAN akan menjadi

Allahku. 22 Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari
segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan

sepersepuluh kepada-Mu." (Kejadian 28:20-22)



Persepuluhan Ditetapkan dalam Hukum Taurat

Bangsa Israel berkembang menjadi bangsa yang begitu besar di Mesir. Setelah
beberapa abad lamanya mereka ditindas di Mesir, Tuhan memanggil Musa untuk
memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan
menuju tanah perjanjian, Tuhan memberikan hukum-hukum kepada mereka melalui
Musa. Salah satunya adalah mengenai persepuluhan.

Tuhan mengetahui bahwa di tanah perjanjian, bangsa Israel akan berkembang
menjadi bangsa yang agraris, mereka akan hidup dari pertanian dan peternakan. Oleh
sebab itu Allah memberikan peraturan tentang persepuluhan banyak berkaitan dengan
tata cara mempersepuluhkan hasil bumi dan ternak.

Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di
tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik TUHAN; itulah persembahan

kudus bagi TUHAN. (Imamat 27:30)

Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba,
maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang

kesepuluh harus menjadi persembahan kudus bagi TUHAN. (Imamat 27:32)

Tuhan mengatur, bahwa persepuluhan yang dibawa oleh bangsa Israel kepada
Tuhan itu selanjutnya menjadi hak orang-orang Lewi. Karena orang-orang dari suku
Lewi telah ditetapkan untuk melayani di rumah Tuhan dan mereka tidak mendapat
milik pusaka di tengah-tengah orang Israel.
21 Mengenai bani Lewi, sesungguhnya Aku berikan kepada mereka segala persembahan

persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas
pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada Kemah Pertemuan. ... 24 sebab

persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada TUHAN sebagai
persembahan khusus Kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya; itulah
sebabnya Aku telah berfirman tentang mereka: Mereka tidak akan mendapat milik

pusaka di tengah-tengah orang Israel." (Bilangan 18:21, 24)

Orang-orang Lewi tidak mendapat penghidupan dari hasil bumi atau ternak,
karena mereka tidak mendapat milik pusaka, yaitu tanah, seperti suku-suku Israel
lainnya. Oleh sebab itu Tuhan mengatur mekanisme pengelolaan persepuluhan pada
masa itu. Yaitu persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan
selanjutnya diberikan Tuhan kepada orang-orang Lewi.

Di sini dapat kita lihat, bahwa tujuan persepuluhan orang Israel itu adalah
kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang Lewi. Tetapi Tuhan memberikan
persepuluhan itu kepada orang-orang Lewi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka
sebagai pelayan-pelayan di rumah Tuhan.

Ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, khususnya pada zaman Nehemia,
mereka sempat lalai dalam mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Akibatnya
tidak ada lagi orang yang mengurus rumah Tuhan, karena orang-orang Lewi terpaksa



harus mengerjakan ladang demi penghidupan mereka. Tuhan memakai Nehemia untuk
mengembalikan fungsi orang Lewi sebagai pelayan-pelayan di rumah Tuhan dan bangsa
Israel harus kembali mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan.

10 Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah
diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing
lari ke ladangnya. 11 Aku menyesali para penguasa, kataku: "Mengapa rumah Allah
dibiarkan begitu saja?" Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan
pada tempatnya. 12 Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan

persepuluhan dari pada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. (Nehemia
13:10-12)

Demikian pula pada zaman nabi Maleakhi, bangsa Israel kembali lalai dalam
mengembalikan persepuluhan. Allah mengatakan bahwa mereka telah menipu Allah,
namun mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menipu Allah. Ketika bangsa
Israel lalai dalam mengembalikan persepuluhan, sesungguhnya mereka telah menipu
Allah.

Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata:
"Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?" Mengenai persembahan

persepuluhan dan persembahan khusus! (Maleakhi 3:8)

Sampai hari ini bangsa Yahudi yang hidup menurut hukum Taurat, tetap
melakukan persepuluhan seperti yang diperintahkan Tuhan didalam hukum Taurat.
Moshe, tour guide rombongan Holyland gereja kita yang merupakan seorang penganut
Yahudi yang taat, menyatakan bahwa sampai hari ini ia terus membayar persepuluhan
sampai 22%. Dalam tradisi Yahudi, persepuluhan dibagi atas 3 bentuk. Bahkan terkait
juga dengan keperluan pemberian persepuluhan ini, siklus kalender Yahudi dibagi
kedalam kurun waktu 7 tahun. Mereka harus mempersembahkan sepersepuluh dari
hasil tanah mereka sesuai dengan yang sudah ditentukan hukum Taurat.

Persepuluhan yang pertama (disebut ma’aser ri’shon) diberikan setiap tahun
kepada kaum Lewi.

Mengenai bani Lewi, sesungguhnya Aku berikan kepada mereka segala persembahan
persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas

pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada Kemah Pertemuan. Tetapi orang
Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada Kemah Pertemuan dan mereka
harus menanggung akibat kesalahan mereka; itulah suatu ketetapan untuk selama-

lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-
tengah orang Israel, (Bilangan 18:21,23)

Persepuluhan yang kedua (disebut ma’aser ‘ani) diberikan pada setiap tahun
ketiga dan keenam. Persepuluhan ini juga sering disebut persepuluhan orang miskin.

“Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah
selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka



haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan
kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang.

(Ulangan 26:12)

Persepuluhan yang ketiga (disebut ma’aser seheni) diberikan setiap tahun
pertama, kedua, keempat dan kelima. Persepuluhan ketiga ini diberikan untuk bait suci
dan untuk perayaan.

“Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil
benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun. 23 Di hadapan TUHAN, Allahmu,
di tempat yang akan dipilih-Nya untuk membuat nama-Nya diam di sana, haruslah
engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan
minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu,
supaya engkau belajar untuk selalu takut akan TUHAN, Allahmu. (Ulangan 14:22-23)

Bahkan, ada lagi ketetapan untuk bangsa Yahudi tentang persembahan khusus
yang disebut “terumah” yang merupakan persembahan untuk imam. Menurut
ensiklopedia Yahudi, persembahan khusus untuk imam tersebut adalah sebesar 2,5%.
Imam tidak mempunyai tanah, dan tidak menerima penghasilan tetap, maka
persembahan khusus ini beserta persembahan-persembahan yang dikhususkan lainnya,
menjadi sumber nafkah bagi mereka dan keluarga. Sebagai kesimpulan, persembahan
“terumah” merupakan persembahan untuk memastikan bahwa kehidupan imam
terpelihara.

Maka, orang Yahudi yang hidup menurut hukum Taurat setiap tahun harus
mengembalikan bukan hanya 10% tetapi 20% setiap tahun. Pada tahun ke-7 mereka
tidak mengembalikan persepuluhan karena itu adalah sabat, dimana tanah mereka
tidak boleh ditanami sehingga mereka tidak memiliki hasil panen.

Persepuluhan pada Masa Perjanjian Baru

Selain meneguhkan persepuluhan yang ditetapkan dalam hukum Taurat,
Perjanjian Baru juga membahas persepuluhan yang dipersembahkan oleh Abraham
kepada Melkisedek dalam surat Ibrani.

1 Sebab Melkisedek adalah raja Salem dan imam Allah Yang Mahatinggi; ia pergi
menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, dan

memberkati dia. 2 Kepadanyapun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya.
Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran, dan juga raja

Salem, yaitu raja damai sejahtera. (Ibrani 7:1-2)

Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum
Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Bahkan bagian terkecil pun tidak dihilangkan
sebelum digenapi.
17 "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat

atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk



menggenapinya. 18 Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum
lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari

hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. (Matius 5:17-18)

Dalam kesempatan yang lain Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi karena
mereka mengembalikan persepuluhan tetapi mengabaikan peraturan yang lain.
Teguran Tuhan Yesus bukan berarti peraturan tentang persepuluhan hendak
dihapuskan, melainkan justru Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak boleh melakukan
satu peraturan tetapi mengabaikan peraturan yang lain. Ini berarti baik peraturan
tentang persepuluhan maupun kasih kepada sesama, keduanya harus dijalankan
bersama-sama.

Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang
munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi

yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasihan
dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. (Matius

23:23)

Persepuluhan pada Masa Kini

Alkitab menjelaskan bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Akibat dosa adalah
maut. Tetapi karena kasih Allah yang besar, maka Tuhan memberikan anaknya yang
tunggal untuk menebus dosa kita. Kita sudah dibeli dan hidup kita sepenuhnya adalah
milik Tuhan. Itu sebabnya kita harus pakai seluruh kehidupan kita untuk memuliakan
Tuhan.

Persepuluhan yang merupakan sepuluh persen dari berkat yang diberikan Tuhan
kepada kita adalah ketetapan batas minimal yang harus kita persembahkan kepada
Tuhan untuk memajukan pekerjaan Tuhan.



MENGAPA KITA HARUS
MENGEMBALIKAN
PERSEPULUHAN?

Persepuluhan Adalah Bentuk Pengakuan pada Otoritas Allah

Dengan membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, kita sedang
mengakui bahwa Allah berkuasa dan berwenang penuh atas hidup kita. Contohnya
seperti ini, pada zaman dahulu bila ada bupati atau raja-raja muda menghadap kaisar
setiap tahunnya, mereka harus membawa upeti sebagai tanda pengakuan otoritas
kaisar atas mereka. Bila mereka datang dengan tangan kosong maka kaisar akan marah
karena merasa tidak diakui otoritasnya.

Kita kembali pada kisah Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 2:16-17 tertulis, “Lalu
TUHAN Allah memberi perintah ini kepada manusia: "Semua pohon dalam taman ini
boleh kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik
dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau
memakannya, pastilah engkau mati.” Buah yang dikhususkan itu adalah lambang
otoritas Tuhan. Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa sehingga semuanya diberikan,
tapi Allah tetap ingin Adam dan Hawa mengakui otoritas-Nya. Selama Adam dan Hawa
menghargai otoritas Tuhan dengan tidak mengambil buah pohon pengetahuan baik
dan jahat itu, Adam dan Hawa bisa terus menikmati semua buah dari pohon yang ada
dalam taman itu karena mereka menghormati otoritas Tuhan. Tetapi saat Adam dan
Hawa mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat, saat itulah Adam dan Hawa
melanggar otoritas Tuhan sehingga mereka diusir dari Taman Eden dan hidup dalam
penderitaan dan kekurangan.

Dengan melakukan ketetapan Tuhan berarti kita menghormati dan mentaati
Tuhan. Selama kita menghormati otoritas Allah ini, kita akan mengalami anugerah dan
berkat Tuhan. Ketika Hawa menyentuh buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, dia
sedang menyentuh otoritas Allah dan sebagai akibatnya hidup mereka hancur.

Kita juga bisa belajar dari hidup Yusuf. Tuhan memiliki rencana untuk menjadikan
Yusuf penguasa di Mesir. Ketika tiba waktunya bagi Yusuf untuk menjadi penguasa,
Firaun memanggil Yusuf ke dalam istananya. Setelah Yusuf berhasil menjelaskan arti
mimpi Firaun, Firaun berkata kepadanya, “Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan
kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat; hanya takhta inilah kelebihanku dari
padamu.” (Kejadian 41:40). Takhta adalah lambang otoritas Firaun. Selama Yusuf tidak
menyentuh dan mengusik takhta Firaun, maka semuanya akan berjalan dengan baik.



Dia bisa memerintah Mesir menurut kehendaknya. Tapi kalau Yusuf menyentuh takhta
Firaun yang berarti mengusik otoritasnya, maka dia akan dihancurkan.

Demikian juga dengan perpuluhan adalah lambang otoritas, selama kita tidak
mengambil perpuluhan itu untuk diri kita, kita akan terus hidup dakam anugerah, tetapi
saat kita mengambil perpuluhan untuk diri kita maka kita akan melanggar otoritas dan
kita akan kehilangan anugerah Allah.

Pengakuan bahwa Segala Berkat Adalah Dari dan Milik Tuhan

Ketika mengembalikan persepuluhan, kita sedang mengakui bahwa segala berkat
yang ada pada kita adalah dari dan milik Tuhan. Artinya, pada waktu memberi
persembahan atau mengembalikan persepuluhan, kita sedang mengakui bahwa semua
berkat yang kita terima atau keuntungan yang kita dapatkan adalah karena Tuhan yang
memberikannya. Prinsipnya adalah kalau bukan karena berkat Tuhan maka kita tidak
akan bisa. Semuanya adalah dari Tuhan dan tetap menjadi milik Tuhan, sedangkan kita
hanya mengelolanya.

Kita adalah milik Tuhan, tertulis dengan jelas dalam 1 Korintus 6:20, “Sebab
kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah
dengan tubuhmu!” Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar! Kita dulu
adalah budak dosa dan hidup di dalam kutuk, tapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus
yang mahal sehingga setiap kita dibebaskan dan mendapat hidup yang kekal. Jadi, kita
adalah milik Tuhan dan semua yang ada pada kita juga menjadi milik Tuhan. Sama
halnya bila kita membeli ayam di pasar dengan lunas, maka kaki ayam, sayap ayam,
kepala ayam itu adalah milik kita. Semuanya menjadi milik kita karena sudah kita beli
dan bayar dengan lunas.

Karena kita sudah dibeli secara lunas oleh Tuhan, maka waktu, talenta, dompet
dan tabungan kita adalah milik Tuhan. Bukan pada saat bermasalah saja kita datang
kepada Tuhan dengan berkata, “Tuhan ini masalah-Mu.” Tetapi segala sesuatu, baik
masalah, pergumulan, kekayaan, rumah dan kedudukan, jabatan, dll., semuanya adalah
milik Tuhan.

Kalau kita merasa berkat yang kita dapatkan adalah karena perjuangan dan
kepandaian kita, maka kita akan kesulitan untuk melakukan ketetapan Tuhan ini. Kita
akan mengajukan bermacam alasan untuk tidak mengembalikan persepuluhan. Tetapi
kalau kita menyadari bahwa semuanya adalah milik Tuhan yang dipercayakan pada kita,
kita tidak akan merasa sayang untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan.

Misalnya kita adalah pengusaha dan punya bendahara yang mengurus keuangan.
Kita ingin membeli sebuah barang harganya 100 juta dan menyuruh bendahara untuk
membayarnya. Bendahara itu tentu saja harus membayarnya karena uang itu bukanlah
miliknya. Kalau bendahara merasa bahwa uang itu adalah miliknya sendiri maka dia
akan berkata, “Enak saja disuruh membayar 100 juta. Dia yang beli kenapa saya yang



membayar?” Tapi kalau kasir mengerti bahwa uang itu bukanlah miliknya maka akan
dengan mudah ia akan membayarnya.

Ketika kita taat dan membawa persepuluhan ke rumah Tuhan, tandanya kita
sedang mengakui bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Tuhan yang berhak
memerintahkan kita bagaimana harus menggunakan segala sesuatu yang sudah
dipercayakanNya. Kita bisa belajar dari hidup Daud. Sekalipun awalnya hanya seorang
penggembala kambing domba yang jumlahnya hanya dua tiga ekor, tapi kemudian
Daud diangkat menjadi raja yang luar biasa. Daud berkata dalam 1 Tawarikh 29:11-12,
“Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan
keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, punya-
Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari pada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa
atas segala-galanya; dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan; dalam tangan-
Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.” Daud bisa berkata
seperti itu karena dia mengerti bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Ketika bait
Allah dibangun, Daud tidak merasa sayang untuk mempersembahkan apa yang ada
padanya. Dia juga mengajar rakyatnya untuk mempersembahkan apa yang mereka
miliki. Ketika memberikan dengan sukacita maka tidak terasa berat. Setelah Daud
memberi, dia berdoa kepada Tuhan supaya mereka diberi hati yang selalu ingin
memberi.

Banyak orang tidak mau mengembalikan persepuluhan salah satunya karena
mereka tidak mengakui bahwa semuanya adalah dari dan milik Tuhan. Kalau kita
mengakui bahwa segala yang ada pada kita adalah dari Tuhan, kita akan berkata,
“Kalau aku tidak diberkati, tidak akan memiliki semua ini.” Kita akan melakukan
ketetapan Tuhan ini dengan sukacita.

Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di
tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik TUHAN; itulah persembahan

kudus bagi TUHAN. (Imamat 27:30) cari arti kudus

Semua kekayaan serta kemampuan untuk memperoleh kekayaan adalah dari
Tuhan. Semua kekayaan yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Karena: "bumi serta
segala isinya adalah milik Tuhan." (1 Korintus 10:26). Kita bukanlah pemilik harta tetapi
hanya sebagai pengelola dan Tuhanlah pemilik setiap harta. Segala yang ada pada kita
adalah milik Tuhan, bukan milik kita, karena kita hanyalah pengelola.

Jika Tuhan perintahkan untuk kita mengembalikan 10% dari semua berkat yang
kita terima, maka kita harus taat melakukannya. Sebab semua harta yang kita dapatkan
adalah milik Tuhan. Kita harus bersyukur sebab Tuhan telah memberikan 90% nya
kepada kita untuk kita kelola bagi keperluan hidup kita dan yang 10% harus
dikembalikan kepada Tuhan.

Tanda Kita Mengasihi Tuhan



Mengembalikan persepuluhan adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Matius 6:21
berkata, “Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.” Artinya, di
mana kita berani menaruh harta kita, maka di situ juga hati kita berada. Contohnya
kalau kita berani keluar banyak uang untuk mobil, maka hati kita ada di mobil itu. Kalau
kita tidak ada hati pada mobil itu, kita tidak akan rela menghabiskan uang di situ. Kalau
kita berani keluar uang untuk urusan duniawi, bisa dipastikan kalau hati kita penuh
dengan keduniawian. Begitu juga kalau kita berani menaruh harta kita untuk pekerjaan
Tuhan, maka hati kita juga ada di dalam Tuhan. Itu bukti dari perkataan Tuhan Yesus,
“Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.”

Misalnya ada orang pacaran. Si pria berkata kepada pasangannya, “Aku
mencintai engkau dengan segenap hatiku.” Tetapi pada kenyataannya ia sangat
perhitungan dalam mengeluarkan uang. Itu namanya tidak benar-benar cinta. Orang
yang pelit ketika jatuh cinta akan berubah menjadi murah hati. Lalu mengapa setelah
menikah berubah menjadi pelit? Karena setelah sekian lama cintanya mulai luntur. Di
mana kita menaruh harta kita, sebenarnya di situlah hati kita. Kita tidak akan
memberikan uang dan harta kita kalau tidak ada hati di situ. Hati dan harta sangat
berkaitan. Ketika kita berani menaruh harta kita kepada Tuhan, maka hati kita pun ada
pada Tuhan.

Supaya Ada Makanan di Rumah Tuhan

Kita mengembalikan persepuluhan supaya ada makanan di rumah Tuhan. Dalam
Maleakhi 3:10 dijelaskan alasan mengapa kita harus mengembalikan persepuluhan,
“Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku....” Artinya, kita harus membawa
persepuluhan kita ke rumah Tuhan supaya rumah Tuhan tidak kekurangan dan ada
biaya untuk segala sesuatu yang dilakukan sehingga setiap jemaat mendapat makanan
rohani yang baik.

Penyelenggaraan pekerjaan Tuhan membutuhkan biaya. Tuhan telah
memberikan satu mekanisme keuangan untuk mencukupkan biaya bagi
penyelenggaraan pekerjaan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengkhususkan
orang Lewi untuk melayani di Bait Allah. Oleh karena itu hanya suku Lewi yang tidak
mendapat bagian wilayah untuk menjadi milik pusaka mereka. Tuhan menyediakan
berkat untuk memenuhi kebutuhan mereka supaya mereka bisa melayani pekerjaan
Tuhan dengan baik melalui persembahan persepuluhan dari suku-suku Israel yang lain.
Sedangkan suku Lewi sendiri memberikan persepuluhan mereka kepada imam Harun.

Bilangan 18:25-28 TUHAN berfirman kepada Musa: 26 "Lagi haruslah engkau
berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka: Apabila kamu menerima
dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang Kuberikan kepadamu dari
pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan
sebagian dari padanya sebagai persembahan khusus kepada TUHAN, yakni
persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu, 27 dan



persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti
gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur.
28 Secara demikian kamupun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus
kepada TUHAN sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima
dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan dari padanya sebagai persembahan
khusus kepada TUHAN haruslah kamu serahkan kepada imam Harun.

Bagi kita sekarang, persepuluhan yang kita berikan dipakai untuk kelancaran
pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal, yaitu tempat di mana kita mendapat makanan
rohani. Coba renungkan, bila tidak ada seorang pun yang membawa persepuluhan dan
persembahan khusus ke rumah Tuhan, pasti gereja Tuhan akan kekurangan, tidak
banyak yang bisa dilakukan sehingga tidak bisa selamatkan banyak jiwa. Dengan
persepuluhan yang kita bawa ke gereja kita masing masing, maka banyak pekerjaan
yang bisa dilakukan di dalam gereja sehingga akhirnya banyak jiwa yang bisa
diselamatkan. Kalau kita ingin pekerjaan Tuhan maju, maka kita harus mengembalikan
persepuluhan ke rumah Tuhan.

Berkat-berkat Dicurahkan

Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai
berkelimpahan.

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. (Maleakhi 3:10)

Ini merupakan janji yang luar biasa untuk setiap umat-Nya. Tuhan berjanji akan
memberi berkat dengan berkelimpahan kepada umat-Nya yang mengembalikan
persepuluhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin, Dia berjanji maka Dia juga
menggenapinya. Tetapi ini adalah sebuah perjanjian yang harus dilaksanakan oleh
kedua belah pihak. Bila kita taat melakukan ketetapan Tuhan, maka secara otomatis
berkat Tuhan akan dicurahkan secara berkelimpahan dalam hidup kita. Tuhan tidak
bisa mengingkari perkataanNya sendiri. Bila Tuhan sudah berkata, “Ujilah Aku, kalau
Aku tidak membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai
berkelimpahan,” itu artinya mengembalikan persembahan persepuluhan tidak
membuat kita kekurangan. Allah sedang mengajarkan bahwa supaya tingkap-tingkap
langit dibukakan dan berkat Tuhan dicurahkan sampai melimpah, maka kita harus
melakukan ketetapan Tuhan ini. Berkat yang Tuhan janjikan kepada umat-Nya sangat
luas, tidak hanya tentang hal uang tetapi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera,
sukacita, hikmat, dll. Berdasarkan janji yang Tuhan berikan ini, umat Tuhan semestinya
tidak ragu-ragu lagi dalam mengembalikan persepuluhan.

Seorang ibu bersaksi di radio El-Shaddai FM, ia sempat mengalami pergumulan
saat ia akan mengembalikan sepersepuluh dari penghasilannya kepada Tuhan. Bulan



itu ia harus membayar uang semester untuk kuliah anaknya. Ibu ini berpikir dan mulai
menggunakan logikanya, kalau penghasilannya dipotong untuk persepuluhan, maka
tidak akan cukup untuk membayar kuliah anaknya, tetapi kalau tidak dipotong
sepersepuluhnya ia bisa membayar uang kuliah anaknya. Cukup lama ia menimbang-
nimbang, apakah mau taat pada ketetapan Tuhan atau mencukupi kebutuhan uang
kuliah anaknya, hatinya sempat bimbang. Setelah bergumul cukup lama, akhirnya ibu
ini memutuskan untuk tetap mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan karena ia
ingin taat kepada ketetapan Tuhan. Pada sore hari setelah ibu ini mengembalikan
persepuluhan kepada Tuhan, tiba-tiba ada seorang kenalannya yang sebenarnya tidak
terlalu dekat dengannya, menyerahkan amplop kepadanya, “Ini berkat dari Tuhan
untuk keluargamu.” Menerima amplop itu, ibu tersebut sangat terkejut serta terharu
sebab ketika dibuka, ternyata amplop itu berisi uang yang jumlahnya persis dengan
uang semester yang harus ia bayar untuk kuliah anaknya. Inilah bukti dari kebenaran
Firman Tuhan, saat seseorang taat dan mengikuti ketetapan Tuhan, maka apa yang
Tuhan janjikan melalui Firman-NYA pasti juga digenapi.

Ada seorang Bapak bernama Bapak Arif yang menjadi kepala puskesmas di
daerah pinggiran. Bapak Arif mengenal Tuhan ketika ia sudah dewasa. Ia lahir dari
keluarga yang kurang mampu, ketika ia akan melanjutkan sekolah ke jurusan dokter ia
sempat berfikir ulang. Namun Tuhan yang sudah menyediakan dana untuk Bapak Arif
kuliah kedokteran. Tuhan tempatkan Bapak Arif di tempat yang baik dan Tuhan
memberkatinya dengan motor, mobil dan rumah. Bapak Arif pada saat itu tidak tahu
bagaimana caranya membalas cinta kasih Tuhan meskipun ia tahu tentang perpuluhan
namun ia belum melakukan hal itu. Yang dirasakan Bapak Arif hanyalah kekurangan.
Dan selang beberapa saat diketahui bahwa mobil yang ada padanya tidak dilengkapi
dengan surat-surat yang resmi sehingga ai harus berurusan dengan polisi dan
mengeluarkan banyak uang. Lalu tiba saatnya ia harus meninggalkan semua untuk
melanjutkan sekolahnya. Ketika selesai sekolah, ia kembali ke rumah dan mendapati
semua barang-barang miliknya hilang. Disaat terpuruk, istri Bapak Arif mengajak untuk
datang di GBI Keluarga Allah. Saat itu Bapak Obaja mengajarkan tentang perpuluhan
dan istri Bapak Arif mendorongnya untuk melakukan persepuluhan. Akhirnya Bapak
Arif belajar untuk taat meskipun sulit karena ia melakukan persepuluhan bukan dari
kelebihan namun dari kekurangan. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupkan,
Tuhan memberkati Bapak Arif dengan mobil baru dan tunai. Bukan hanya itu, Tuhan
memberikan 1 lagi rumah baru bagi Bapak Arif. Tuhan juga memberikan satu tanah
yang cukup murah untuk Bapak Arif membuka sebuah klinik. Tuhan kita adalah Tuhan
yang tidak mau berhutang. Percayalah dan kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan,
maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya sampai berkelimpahan.

Tuhan akan Menghardik Belalang Pelahap



Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil
tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman

TUHAN semesta alam. (Maleakhi 3:11)

Selain supaya berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita sampai berkelimpahan,
janji lain yang Tuhan berikan adalah Tuhan sendiri akan menghardik belalang pelahap
dari kehidupan umat-Nya. Ketika kita mengembalikan persepuluhan, Tuhan berjanji
akan menghardik belalang pelahap supaya anggur di ladang kita bisa berbuah. Sehingga
apa yang sudah ada tidak habis dilahap belalang pelahap. Belalang pelahap berbicara
tentang banyak hal, yaitu semua yang menggerogoti berkat Tuhan dalam hidup kita.
Berkat sebenarnya sudah diberikan, tapi habis seperti air yang dimasukkan ke dalam
kantong yang bocor. Kita sudah bekerja dan mendapat nafkah yang sebenarnya cukup
untuk memenuhi kebutuhan, tapi karena keluarga sakit sehingga terpaksa berobat ke
dokter dan mengeluarkan banyak uang sehingga habis tak bersisa. Bisa juga habis
karena ditipu orang, dagangannya tidak dibayar atau dicuri, sehingga apa yang sudah
dihasilkan tidak bisa dinikmati. Bila keadaan kita seperti ini, Tuhan menyuruh kita
kembali kepada ketetapan Tuhan, maka belalang pelahap akan disingkirkan dari hidup
kita.

Seorang jemaat bernama Bp. Daud bersaksi di radio El-Shaddai FM, ia adalah
orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Ia memang tidak melakukan perbuatan yang
jahat atau merugikan orang lain, tetapi ia tidak pernah berdoa, tidak pernah baca
Alkitab, bahkan ke gereja hanya kalau ingat saja. Suatu hari tiba-tiba ia terserang
penyakit yang aneh. Perutnya kembung, jantungnya berdebar kencang dan ia
mengalami susah bernafas sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk diberi oksigen
dan diobati. Ternyata penyakitnya ini tidak hanya satu kali saja terjadi, tetapi sering
kambuh, sampai satu minggu minimal 4x ia keluar masuk rumah sakit karena
penyakitnya yang kambuh. Penyakit ini terus-menerus menyerangnya sampai 3 tahun
lamanya. Setiap kali masuk rumah sakit, ia harus ditangani oleh 4 dokter spesialis
yaitu internis, psikolog, psikiater dan THT. Banyak sekali biaya yang harus ia
keluarkan untuk pengobatannya di rumah sakit, satu bulan bisa mencapai 5-6 juta
rupiah. Dari situlah Bp. Daud mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, ia mulai rutin
beribadah di gereja, bahkan minta untuk dibaptis. Ia juga mulai rajin berdoa, saat teduh
dan membaca Firman Tuhan. Bahkan ia juga melangkah mengikuti SOM dan kelompok
sel. Tetapi penyakitnya masih sering kambuh dan belum ada perkembangan yang
berarti. Penyakit itu terus ‘menghantui’ nya selama 3 tahun lamanya, sangat
mengganggu baginya, karena ditengah ia sedang bekerja seringkali penyakit itu tiba-
tiba kambuh. Sampai ia dan istrinya menerima kebenaran Firman Tuhan tentang
persepuluhan. Selama ini ia masih terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan, ia
merasa kalau harus mengembalikan 10% kepada Tuhan itu terlalu banyak. Tetapi ketika
ia menerima kebenaran Firman Tuhan tentang persepuluhan ini, ia berkomitmen
untuk melakukan ketetapan Tuhan ini dan mengembalikan 10% dari semua
penghasilannya. Saat itulah mujizat Tuhan terjadi! Ia diberitahu oleh seorang



temannya supaya datang ke seorang dokter. Di dokter itu, ia diperiksa dan hanya diberi
obat seharga Rp. 30.000 untuk 2 minggu. Dan ajaib! Penyakitnya sembuh sama sekali,
dia tidak pernah kambuh lagi sejak hari itu! Bahkan tidak hanya sampai disitu saja,
tiba-tiba perusahaan dimana ia bekerja juga memberikan promosi kepadanya
sehingga ia mendapat kenaikan jabatan serta penghasilan. Bp. Daud percaya semua
anugerah yang ia alami itu adalah karena ia mengalami janji Tuhan dalam kitab
Maleakhi bahwa ketika ia mengembalikan persepuluhan maka Tuhan akan mengusir
semua belalang pelahap dari hidupnya dan tingkap-tingkap langit terbuka dalam
hidupnya.

Ada seorang pengusaha yang bersaksi di gereja kita tentang pergumulan dalam
usahanya. Bapak ini merintis usahanya sejak 20 tahun yang lalu dengan penuh
ketekunan dan perjuangan. Usahanya berjalan cukup baik dan lancar dengan
karyawan-karyawan yang setia mengikutinya sejak dari ia merintis usahanya. Namun
beberapa tahun terakhir ia merasakan usahanya tidak mengalami perkembangan yang
berarti, ia merasakan ada suatu keanehan yang terjadi dalam usahanya; banyak barang
yang laku tetapi keuntungannya tidak bertambah. Sampai suatu kali, ia mendapati
sebuah nota pembayaran palsu yang dibuat oleh pegawainya sendiri. Setelah ditelusuri
ternyata bukan hanya satu nota itu saja yang dipalsukan oleh pegawainya tetapi
berpuluh-puluh nota selama bertahun-tahun dipalsukan secara bekerja sama oleh lebih
dari 20 orang pegawainya. Mendapati kenyataan ini, betapa hancur hatinya. Para
karyawan yang sangat dipercayainya selama bertahun-tahun ternyata telah
membohonginya selama ini. Merasa dikecewakan dan dirugikan, pengusaha ini mem-
PHK para karyawannya yang terlibat dalam penipuan tersebut. Setelah itu ia mulai
menghitung semua hutang-hutangnya dan semua stok barang yang dimilikinya.
Ternyata dari keseluruhan stok barang yang dimilikinya nilainya masih jauh dari
keseluruhan hutang yang harus dilunasinya. Usahanya yang dibangun selama 20 tahun
ternyata tidak membuahkan hasil apapun bahkan minus. Pengusaha ini bertanya-tanya
kepada Tuhan mengapa semuanya ini harus terjadi pada dirinya, ia merasa selama ini ia
tidak pernah berbuat sesuatu yang jahat, ia sudah menjadi suami yang setia, ia selalu
menyumbangkan uang untuk pekerjaan Tuhan di gereja, dan banyak perbuatan baik
lain yang sudah ia perbuat. Tetapi mengapa Tuhan ijinkan permasalahan yang sangat
berat terjadi dalam hidupnya. Suatu kali isterinya mengingatkan kalau selama ini
suaminya tidak membembalikan persepuluhan. Pada awalnya, sang pengusaha protes
dan tidak mau menerima nasihat isterinya untuk kembali pada ketetapan Tuhan
tentang persepuluhan. Namun suatu kali saat ia sedang saat teduh, berdoa dan
merenungkan Firman Tuhan, tiba-tiba ia seakan mendengar suatu suara dari Tuhan.
“Apakah engkau percaya bahwa hidupmu adalah milik-Ku?” Dengan segera pengusaha
ini menjawab, “Ya Tuhan, aku percaya.” Lalu ia mendengar suara lagi, “Apakah kamu
percaya bahwa semua yang engkau miliki adalah berasal dari-Ku?” pengusaha ini
menjawab, “Tuhan, semua yang aku miliki memang berasal dari Engkau tetapi hanya
setengahnya saja, sedangkan yang setengahnya lagi adalah karena kerja keras saya



selama ini. Kalau saya tidak bekerja keras, maka tidak mungkin saya bisa memiliki apa
yang sekarang ini saya miliki”. Itulah jawaban sang pengusaha tersebut saat itu. Tetapi
setelah ia merenungkan kembali, ia sadar bahwa kesehatan, kepandaian, tenaga yang
ia miliki untuk bekerja adalah berasal dari Tuhan, kalau Tuhan tidak memberikan
kesehatan, kepandaian untuk bekerja maka ia juga tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Saat itulah ia merasakan ada tantangan dalam hatinya, bahwa kalau memang ia
percaya bahwa segala sesuatu yang ia miliki berasal dari Tuhan, maka ia juga harus
mau taat mengembalikan hak Tuhan yang 10% dari seluruh penghasilannya untuk
dikembalikan ke Rumah Tuhan. Sejak saat itulah pengusaha ini mengambil keputusan
untuk taat kepada kehendak Tuhan dan mengembalikan persepuluhan. Ketika pertama
kali ia mengambil langkah untuk mengembalikan persepuluhan, hatinya hancur di
hadapan Tuhan karena ia masih harus menanggung hutang yang sangat banyak, tetapi
pengusaha ini tetap belajar setia mengembalikan persepuluhan. Dan ketika terjadi
krisis tahun 1998, nilai tukar dollar terhadap rupiah naik sangat tajam sehingga juga
mengakibatkan banyak harga yang naik, termasuk harga stok barang yang dimiliki oleh
pengusaha ini. Saat ia menjual setengah saja dari keseluruhan stok yang dimilikinya, ia
bisa melunasi semua hutang-hutangnya di bank. Sampai hari ini pengusaha tersebut
tetap mengembalikan persepuluhan dengan setia dan makin hari nilai persepuluhannya
makin bertambah, semakin tahun semakin banyak. Satu hal yang ia terus doakan di
hadapan Tuhan supaya Tuhan memelihara ketaatan dalam hatinya untuk setia
mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan sekalipun dalam jumlah yang sangat
besar. Tuhan menghardik belalang pelahap yang berusaha menggerogoti berkat bagi
orang yang mau kembali pada ketetapan Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan.

Seorang jemaat lagi bersaksi, dia memiliki usaha membuat kue kering. Kue
keringnya cukup laku dengan baik dan ia mendapat keuntungan yang baik juga. Dari
keuntungan ini, ibu ini mulai belajar mengembalikan sepersepuluhnya kepada Tuhan.
Dari nilai yang kecil, semakin hari semakin besar, hingga akhirnya mencapai nilai yang
cukup besar. Hingga krisis di pertengahan tahun 1998 terjadi, banyak usaha yang
mengalami kemacetan termasuk usaha kue kering ibu ini. Menghadapi krisis tersebut,
ibu ini berusaha untuk memperketat semua pengeluaran, termasuk dia juga
memutuskan untuk tidak mengembalikan persepuluhan. Ibu ini berpikir bahwa Tuhan
adalah Tuhan yang baik dan mengerti bagaimana kesulitannya sehingga tidak masalah
jika tidak mengembalikan persepuluhan. Namun ternyata, seiring dengan berjalannya
waktu usahanya tidak juga mengalami kemajuan tetapi justru kemunduran yang sangat
drastis. Ada saja masalah yang terjadi dalam usahanya, kue kering yang dikembalikan
karena dianggap kualitasnya kurang bagus, tepung yang ia beli berkilo-kilo ternyata
mutunya rendah dan banyak kutunya, pegawai yang curang, kecelakaan kendaraan
saat mengirimkan kue kering pesanan, dan banyak kejadian yang justru sangat
merugikan usahanya. Ibu ini mengeluh dihadapan Tuhan, mengapa Tuhan ijinkan ia
mengalami situasi yang sangat sulit seperti ini. Ibu ini belum menyadari bahwa ia telah
melakukan suatu kekeliruan, yaitu keluar dari apa yang sudah menjadi ketetapan



Tuhan. Hingga akhirnya, suatu kali di gereja ia mendengar pendeta berkhotbah tentang
persepuluhan. Ia merasa tertempelak, selama ini ia sudah melakukan kesalahan namun
tidak menyadarinya sehingga hidupnya menderita. Setelah ia menyadari kesalahanya,
lalu ibu ini mengambil keputusan untuk kembali mengembalikan persepuluhan. Pada
mulanya ia merasakan sangat berat untuk mengembalikan sepersepuluh dari
keuntungan penjualannya, karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja ia merasa
uangnya masih kurang karena banyak harga-harga yang naik, tetapi ibu ini tetap belajar
taat untuk mengembalikan persepuluhan. Satu dua bulan setelah ia taat
mengembalikan persepuluhan, tidak terjadi sesuatu yang berarti, tetapi ibu ini tetap
dengan setia mengembalikan persepuluhannya. Akhirnya, pada bulan ketiga ia mulai
merasakan pertolongan Tuhan atas usaha dan ekonomi keluarganya, demikian
seterusnya sampai bulan keempat, kelima, keenam dan bulan-bulan berikutnya
akhirnya Tuhan memulihkan kembali kondisi keuangannya.

Hidup kita Menjadi Kesaksian bagi Banyak Orang

Kita melakukan ketetapan Tuhan dengan mengembalikan persepuluhan dan
persembahan khusus supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan
berkata dalam Maleakhi 3:12, “Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia,
sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman TUHAN semesta alam.” Kalau
kita kembali pada Tuhan dengan taat melakukan Firman-Nya maka kita juga akan
mengalami kebenaran Firman-Nya yaitu janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup
kita. Kita keluar dari kutuk dan keterpurukkan, hidup dalam kemenangan sehingga
menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang lain akan melihat bahwa di dalam Tuhan
benar-benar ada kasih karunia, kebahagiaan dan kuasa.

Pada waktu gereja kita membeli gedung bioskop Star untuk dijadikan gedung
gereja, saat itu kita tidak memiliki uang. Tapi Tuhan berbicara dengan jelas, “Beli, Aku
yang akan mengadakan dananya.” Akhirnya kita berani melangkah dan membelinya.
Sedangkan mengenai kekurangannya, Allah membuka jalan dengan cara pinjam di bank
sebanyak 450 juta. Kekurangan dana kita 400 juta, jadi masih ada plafon yang bisa kita
ambil lagi sebanyak 50 juta. Dengan gedung gereja baru yang lebih besar, maka biaya
operasionalnya juga bertambah besar. Saat itu pemasukan dan pengeluarannya tidak
seimbang. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukannya sehingga mau tidak mau
hutangnya bertambah. Dari 400 juta menjadi 410 juta karena ditambah bunga dan
yang lainnya. Bulan depannya naik lagi menjadi 420 juta. Bulan depan lagi naik lagi
menjadi 430 juta. Bertambah terus sampai akhirnya plafon hutangnya habis. Bulan
berikutnya sudah tidak tahu bagaimana harus membayar hutang sedangkan untuk
membayar bunganya saja tidak bisa.

Hari itu saya duduk di bawah kaki Tuhan dan marah pada Tuhan, “Tuhan, dulu
kami taat untuk membeli gedung karena Engkau yang berjanji untuk yang menyediakan
dananya. Saat itu Tuhan gerakkan untuk ambil kredit di bank, tapi sekarang kebutuhan
meningkat terus. Uang habis, plafon di bank-pun habis. Untuk membayar bunganya



saja sudah tidak ada uang.” Saya menuntut Tuhan karena Tuhan yang menyuruh untuk
membeli. Mendengar amarah saya Tuhan hanya tersenyum. Lalu Tuhan berkata,
“Kamu ini pendeta tapi tidak mengembalikan persepuluhan.” Mendengar hal itu saya
kaget dan marah, “Tuhan, yang saya berikan sudah bukan persepuluhan lagi, tapi
perseratusan!” Tuhan tetap sabar mendengar protes saya dan berkata, “Kapan engkau
berkata bahwa engkau mengembalikan persepuluhan? Semua persembahan yang kau
berikan adalah persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi selama ini engkau belum
pernah mengatakan ini persepuluhanku Tuhan. Dalam hal ini engkau bersalah, kau
melanggar ketetapan Allah tentang persepuluhan sehingga kena kutuk.” Saat itu
keuangan gereja dan perusahaan saya macet sehingga gereja menderita kekurangan.
Tuhan berkata lagi, “Sebagai pendeta, engkau tidak memberikan teladan. Engkau bisa
khotbah tentang persepuluhan tapi engkau sendiri tidak mengembalikan
persepuluhan.” Selain itu Tuhan juga menunjukkan kekeliruan saya. Misalnya, setiap
bulan saya mendukung gereja sebesar 10 juta karena biaya operasionalnya besar.
Seharusnya, 10 juta itu tidak berupa persembahan khusus semuanya. Misalnya
persepuluhannya 6 juta, itu yang dibawa terlebih dahulu karena sudah menjadi
ketetapan Tuhan. Kemudian sisanya yang 4 juta dibawa sebagai persembahan untuk
mendukung biaya operasional gereja. Jumlahnya sama tapi artinya berbeda. Dengan
pengertian yang baru, saya minta ampun pada Tuhan, saya berjanji pada Tuhan bahwa
pada hari Minggunya saya akan mengembalikan persepuluhan saya. Pada hari Minggu
itu, dengan tidak ada orang yang tahu, saya mengembalikan persepuluhan. Hari Senin
saya ditelepon oleh bendahara yang berkata, “Pak, kemarin mujizat terjadi, hari
Minggu kemarin ada empat pengusaha yang mengembalikan persepuluhan dalam
jumlah yang besar.” Mendengar hal itu saya menangis. Hari Minggu saya baru
meresponi untuk mengembalikan persepuluhan dan tidak ada yang tahu kecuali Tuhan,
tetapi Tuhan langsung bekerja dengan menjamah yang lain. Sejak saat itu gereja kita
tidak pernah kekurangan bahkan akhirnya hutang di bank lunas.

Persepuluhan yang kita bawa ke rumah Tuhan tidak untuk siapa-siapa. Bukan
untuk pendeta tetapi untuk memenuhi semua kebutuhan pekerjaan Tuhan di gereja.
Semua dana yang ada di gereja dipakai untuk pekerjaan Tuhan sehingga ada lebih
banyak lagi orang yang bisa diselamatkan. Ketika kita taat, maka kita dan gereja
diberkati. Penting sekali untuk mengerti ketetapan Tuhan supaya kita melakukannya
karena setiap ketetapan Tuhan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup
kita. Mari kita kembali kepada Tuhan dengan melakukan ketetapan Tuhan sehingga
tingkap langit dibukakan dan anugerah Tuhan dicurahkan dengan melimpah dalam
hidup kita. Belalang pelahap dihancurkan sehingga kita mengalami rencana Tuhan,
mujizat Tuhan terjadi dan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang.



BAGAIMANA MENGEMBALIKAN
PERSEPULUHAN YANG BENAR?

Persepuluhan Harus Menjadi Prioritas yang Pertama
37 Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38 Itulah hukum yang

terutama dan yang pertama. (Matius 22:37-38)

Aplikasi dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah dengan
menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita, kita menomorsatukan
Tuhan dalam segala hal. Demikian pula dalam mengembalikan persepuluhan, kita harus
berpegang pada prinsip ini. Artinya, sebelum kita memakai berkat-berkat untuk
kebutuhan kita, yang pertama harus dilakukan adalah mengembalikan persepuluhan
kepada Tuhan. Kita harus menghitung persepuluhan kita sebelum dipotong pajak,
sebelum digunakan untuk membayar angsuran dan sebelum segala hal yang
merupakan pemenuhan kebutuhan kita.

Kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan yang pertama. Ada
pelajaran yang menarik dari persembahan sulung orang Israel. Ternak yang pertama
lahir mereka persembahkan kepada Tuhan, baru kemudian ternak yang lahir berikutnya
menjadi bagian mereka. Hasil bumi yang pertama dipanen mereka persembahkan
kepada Tuhan, baru kemudian hasil panen berikutnya menjadi bagian mereka.

"Kuduskanlah bagi-Ku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan
pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan; Akulah yang empunya

mereka." (Keluaran 13:2)

Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kaukumpulkan
dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan haruslah engkau

menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih TUHAN,
Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana. (Ulangan 26:2)

Prinsip menomorsatukan Tuhan harus kita lakukan saat kita memberikan
persepuluhan. Yang pertama kali kita lakukan ketika menerima berkat adalah
mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan, baru kemudian
selebihnya menjadi bagian kita yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup
kita.

Mari kita perhatikan bagaimana cara Kain dan Habel memberikan persembahan
kepada Tuhan. Kain mempersembahkan persembahan “setelah beberapa waktu”.
Artinya, Kain memberikan persembahan kepada Tuhan bukan sebagai prioritas dalam
hidupnya. "Setelah beberapa waktu," itu artinya sebelumnya Kain sudah pernah



mengalami masa panen dari hasil tanahnya, tetapi ia sampai saat itu belum pernah
membawanya sebagai persembahan kepada Tuhan. Setelah beberapa waktu, yaitu saat
panen yang kesekian kalinya, barulah Kain membawa persembahannya kepada Tuhan.
3 Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil

tanah itu kepada TUHAN sebagai korban persembahan; 4 Habel juga
mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni
lemak-lemaknya; maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu,
5 tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati Kain menjadi

sangat panas, dan mukanya muram. (Kejadian 4:3-5)

Mungkin ada di antara anak Tuhan yang tidak memprioritaskan Tuhan dalam
hidupnya, khususnya dalam mengembalikan persepuluhan. Seperti Kain, mereka
mengembalikan persepuluhan “setelah beberapa waktu”. Karena tidak
memprioritaskan persepuluhan, akhirnya bagi Tuhan hanya diberikan sisanya. Tuhan
mendapatkan sisa, bukan yang utama.

Sikap yang dilakukan Habel berbeda dari Kain. Habel mempersembahkan anak
sulung kambing dombanya. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan adalah
prioritas baginya. Sebelum kambing domba dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan,
maka kambing domba yang lahir pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan.

Persepuluhan yang kita bawa kepada Tuhan haruslah menjadi prioritas pertama
dalam pengelolaan keuangan kita. Jangan menghitung persepuluhan setelah kita
memakai penghasilan kita untuk kebutuhan hidup kita. Jangan memberikan sisa kepada
Tuhan, kita harus memberikan persepuluhan sebagai yang utama kepada Tuhan.

Ada sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari ibu dengan tiga orang anaknya.
Ayahnya sudah meninggal dunia ketika anak-anak masih kecil. Untuk mencukupi
kebutuhan hidup sehari-hari, ibu ini menjual makanan gorengan dengan dibantu oleh
anaknya yang besar. Satu hal yang menjadi kebiasaan ibu ini adalah, setiap kali ia dan
anaknya akan berangkat jualan, mereka membawa dagangannya ke gereja untuk
didoakan dan setelah selesai berjualan gorengan, ia langsung menghitung
keuntungannya lalu menyisihkan sepersepuluhnya dan langsung dibawanya ke gereja
untuk diserahkan kepada Tuhan melalui pendetanya. Ketika ditanya oleh sang pendeta
mengapa ibu ini repot-repot harus mengantarkan persepuluhan setiap hari, mengapa
tidak langsung dijadikan satu setiap hari Minggu saja sekalian ibadah? Ibu ini menjawab
dengan kepolosan hatinya, “Tidak pak pendeta, saya takut kalau nanti persepuluhan
saya ikut terpakai untuk kebutuhan hidup kami. Pak pendeta kan tahu, kami hanya
hidup pas-pasan, kadang harus mepet sekali, kalau kami menyimpan uang
persepuluhan satu minggu, takutnya kami tergoda menggunakannya untuk
kebutuhan kami sendiri. Tolong pak pendeta terima persepuluhan kami ini setiap hari
pak, supaya kami bisa setia dan taat akan perintah Tuhan ini. Tuhan sudah begitu
baik dalam hidup kami, kami rindu untuk bisa setia dan taat melakukan kehendak-
Nya.” Akhirnya, bapak pendetanya bisa menerima alasan ibu dan anak-anaknya



tersebut dan menerima persepuluhan dari mereka setiap hari. Suatu hari ketika sang
ibu sedang sakit dan hanya anaknya saja yang berjualan, tiba-tiba musibah menimpa
anaknya. Di sekolah ia ditabrak oleh seorang anak sekolah yang nakal sehingga
dagangannya yang belum sempat dijual itu jatuh semua ke tanah yang kotor. Sambil
berlinang air mata, sang anak mengambil makanan gorengan yang sudah kotor itu lalu
dikumpulkan kembali ke atas tampah yang dibawanya dan membawanya pulang.
Sesampai di rumah, ia menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya memaksa diri
untuk bangun lalu segera mengajak anak-anaknya ke gereja, “Kita harus sampaikan
kepada pak pendeta, supaya pak pendeta tidak bertanya-tanya mengapa hari ini kita
tidak datang untuk mengembalikan persepuluhan.” Ibu ini juga membawa tampah
yang berisi makanan gorengan yang sudah bercampur dengan tanah. Sesampainya di
gereja, ibu dan anak-anaknya ini menceritakan semuanya kepada pendetanya. “Jadi
hari ini kami tidak bisa mengembalikan persepuluhan pak…” ucap ibu ini dengan sedih.
Pendetanya sangat terharu akan keinginan yang menyala-nyala dari ibu dan anak-
anaknya ini untuk taat kepada Tuhan. Lalu sang pendeta mengambil tampah yang
berisi makanan gorengan yang sudah bercampur dengan tanah itu, mengangkatnya di
hadapan Tuhan dan mendoakannya. Setelah berdoa, pak pendeta itu mengambil
makanan yang sudah bercampur tanah itu, membersihkannya dan berkata, “Ibu, Tuhan
sangat senang dengan kesungguhan hati ibu untuk setia dan taat mengembalikan
persepuluhan. Meskipun hari ini Ibu tidak bisa mengembalikan persepuluhan, tetapi
Tuhan menerima persembahan hati ibu yang tulus dan sangat menyenangkan hati-Nya.
Saya sebagai hamba-Nya akan menerima persembahan ibu ini.” Lalu sang pendeta
memakan makanan gorengan yang sudah kotor dengan tanah itu sambil meneteskan
air mata. Si ibu dan anak-anaknya pun tidak kuasa menahan haru, mereka meneteskan
air mata. Tidak lama kemudian, ibu ini dititipi oleh seorang penjual kain batik untuk
menjualkan sepotong kain (jarik) sekalian ia berjualan makanan. Ternyata jarik itu
langsung laku terjual. Hari berikutnya, ibu ini dititipi 2 potong jarik yang juga langsung
laku. Sampai singkat cerita, ibu ini berhasil menjual ratusan jarik hingga akhirnya ia
dibukakan sebuah kios untuk berjualan jarik. Ibu ini diberkati Tuhan dengan sangat
luar biasa sehingga kiosnya yang awalnya kecil bisa menjadi sebuah toko tekstil yang
cukup besar. Semuanya diawali dari hati yang mau memprioritaskan untuk
mengembalikan persepuluhan sebagai prioritas yang pertama.

Bp. Agus adalah seorang karyawan dengan penghasilan yang cukup untuk
kehidupan sehari-hari. Keadaannya tidak terlalu berlimpah-limpah, keluarganya hidup
dengan sederhana namun juga tidak berkekurangan. Setiap kali Bp. Agus menerima gaji,
ia bersama dengan istrinya menumpangkan tangan atas amplop gaji yang diterimanya
dan berdoa dihadapan Tuhan meminta hikmat dan tuntunan Tuhan supaya bisa
menggunakan uang tersebut dengan bijaksana dan sesuai dengan tuntunan Tuhan.
Setelah selesai mendoakan uang gaji tersebut, Bp. Agus dan istrinya mulai membagi-
baginya sesuai dengan kebutuhan. Yang paling mereka utamakan adalah
persepuluhan untuk Tuhan. Setelah itu barulah untuk biaya anak keduanya yang kuliah



di Surabaya, lalu untuk membayar tagihan listrik, air, dll. Sisa dari semuanya itu hanya
cukup untuk biaya hidup Bp. Agus suami istri dengan sangat sederhana. Namun
dibalik kesederhanaan itu, Tuhan terus menyatakan pemeliharaan-Nya dengan setia.
Tidak pernah sekalipun Bp/Ibu Agus merasa kekurangan. Setiap kali ada kebutuhan,
selalu Tuhan yang cukupkan. Bahkan anak-anaknya juga diberkati Tuhan, anaknya
yang pertama memiliki pekerjaan yang baik di sebuah bank swasta di Lampung,
sedangkan anaknya yang kedua tidak pernah berkekurangan untuk biaya kuliahnya di
Surabaya. Bp/Ibu Agus percaya bahwa semuanya itu sudah diatur dengan sangat baik
oleh Tuhan. Mereka sudah membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan
anak-anakNYA yang hidup seturut kehendaknya hidup menderita dan meminta-
minta. Perjanjian-Nya tetap bagi orang yang mau melakukannya dengan setia.

Persepuluhan Harus Dibawa ke Rumah Tuhan

Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku ... (Maleakhi 3:10)

Setelah kita bersedia untuk mengembalikan persepuluhan, lalu kemana kita
harus membawanya? Banyak orang merasa berhak untuk menentukan di mana dia
harus membawa persembahan persepuluhannya. Ada orang yang berkata, “Ya, aku
mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tetapi tidak di rumah Tuhan. Sesuka
aku ingin diberikan kepada siapa yang aku ingin beri.” Kalau prinsipnya seperti ini, tetap
saja rumah Tuhan akan kekurangan.

Persepuluhan harus kita bawa ke rumah Tuhan di mana kita tergembalakan. Ke
tempat kita menerima makanan rohani itulah kita harus membawa persepuluhan kita.
Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa agar gereja di mana kita tergembalakan bisa
menyelenggarakan operasionalnya dengan baik. Pada masa sekarang, pengertian
“tersedia makanan di rumah Tuhan” adalah tersedianya dana untuk mencukupi
kebutuhan pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Seringkali banyak orang berpikir,
“Gerejaku sudah kaya kok, tidak perlu lagi diberi persepuluhan...” Itu pemikiran yang
salah! Gereja semakin besar, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, maka semakin
banyak dana yang dibutuhkan. Seorang pengusaha tahu persis tentang hal ini,
perusahaan yang kecil kebutuhan dana untuk operasional perusahaannya juga kecil,
namun semakin besar perusahaan maka kebutuhan dana untuk operasionalnya juga
semakin besar.

Cara berpikir manusia seringkali memang tidak sejalan dengan cara berpikir Allah.
Contoh, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta, Tuhan
memiliki konsep yang berbeda dengan pendapat umum. Pendapat umum berpikir,
hamba yang talentanya hanya sedikit harus diberi oleh hamba yang memiliki banyak
talenta, tetapi tidak demikian pikiran Tuhan. Ketika hamba yang dipercaya satu talenta



tidak berhasil mengembangkan talentanya, justru apa yang ada padanya itu diambil
dan diberikan kepada hamba yang mampu mengembangkan lima talenta menjadi
sepuluh talenta, sehingga hamba yang memegang satu talenta itu sekarang tidak
memiliki apa-apa lagi, sebaliknya hamba yang sudah memiliki banyak talenta justru
ditambahi dengan talenta yang lebih banyak lagi. Dalam hal persepuluhan, kadang-
kadang cara berpikir manusia juga berbeda dari cara berpikir Allah, tetapi kita tetap
harus memakai cara berpikir Allah. Cara berpikir kita sepertinya benar secara
manusiawi, tetapi itu bukan cara berpikir Allah dan justru bisa merusak pekerjaan Allah.
Jadi, jika Tuhan sudah menetapkan agar kita mengembalikan persepuluhan melalui
gereja di mana kita tergembala, maka kita juga harus taat mengembalikan
persepuluhan ke tempat yang telah ditetapkan Tuhan itu. Kalau setiap jemaat memiliki
prinsip, “Gerejaku sudah kaya, kok. Tidak perlu diberi lagi,” maka tidak ada yang
membawa persembahan ke gereja sehingga gereja kekurangan dan tidak bisa
melakukan banyak pelayanan yang seharusnya dilakukan. Allah sudah mengatur, di
mana pun jemaat beribadah dan mendapat makanan rohani, maka di situ juga mereka
mempunyai tanggung jawab membawa persembahan persepuluhannya sehingga tidak
ada satu gerejapun yang akan kekurangan.

Banyak gereja mengalami kekurangan karena banyak umat Tuhan tidak mentaati
ketetapan Tuhan ini dengan benar. Ada yang tidak mau taat mengembalikan
persepuluhan dan juga ada yang mau mengembalikan persepuluhan menurut
seleranya sendiri kemana mereka akan memberikan persepuluhannya dan tidak
mengikuti ketetapan Tuhan. Tuhan sudah mengatur di mana setiap umat-Nya harus
berjemaat dan mendapat makanan rohani. Kita harus membawa persembahan
persepuluhan ke rumah Tuhan supaya di tempat di mana kita berjemaat ada makanan
rohani yang cukup sehingga pekerjaan Tuhan bisa dilakukan dan semakin banyak jiwa
bisa diselamatkan. Kalau setiap jemaat melakukan ketetapan Allah ini dengan baik, bisa
dipastikan semua gereja tidak akan ada yang kekurangan, baik gereja di kota maupun
gereja di desa akan bertumbuh dengan luar biasa. Kalau gereja bertumbuh dengan baik,
Tuhan akan senang, maka jemaat yang mendukung untuk kemajuan gereja pasti akan
diberkati oleh Tuhan.

Ada seorang yang bertanya, bagaimana kalau saya menjadi anggota di dua gereja,
ke mana saya harus mengembalikan persepuluhan? Mungkin Anda memiliki
keanggotaan pada lebih dari satu gereja, tetapi Anda harus menetapkan satu saja di
mana Anda tergembalakan. Tidak ada anak yang memiliki dua bapak sekaligus, tidak
ada tanaman yang tertanam di dua lahan yang berbeda secara bersama-sama. Anda
harus menetapkan di mana Anda tergembala dan menerima makanan rohani untuk
bertumbuh. Maka, dimana Anda tergembala itulah, Anda harus mengembalikan
persepuluhan.

Ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau saya pindah ke kota lain, apakah
persepuluhan tetap diberikan ke gereja semula atau diberikan ke gereja yang baru? Jika
kepindahan Anda adalah kepindahan sementara (karena tugas pekerjaan, merawat



anggota keluarga yang sakit, dsb.) maka itu berarti Anda tetap tergembala di gereja
semula, karena suatu saat Anda akan kembali ke gereja semula. Tetapi jika kepindahan
Anda bersifat permanen, maka Anda harus tertanam di gereja yang baru dan
mengembalikan persepuluhan di gereja tersebut.

Cara Menghitung Persepuluhan

Bagi Orang yang Mendapat Gaji Bulanan

Perhitungan jumlah persepuluhan yang harus dibayarkan dapat dihitung dengan
sangat mudah. Cukup dengan menghitung 10 persen dari gaji yang diterima, maka akan
mendapat jumlah persepuluhan yang harus dikembalikan. Perhitungan persepuluhan
ini harus dilakukan pertama kali sebelum dilakukan potongan-potongan.

Misalkan jika seseorang mendapat gaji sebesar Rp. 1,5 juta. Maka persepuluhan
yang harus dibayarkan adalah 10% X Rp. 1,5 juta : Rp. 150 ribu.

Bagi Seorang Pengusaha

Menghitung persepuluhan bagi seorang yang memiliki usaha sendiri harus
dihitung dari keuntungan bersih yang didapat. Pengusaha yang memiliki pembukuan
yang baik tidak akan kesulitan untuk mendapatkan keuntungan bersih. Persepuluhan
yang dikembalikan adalah 10 persen dari keuntungan bersih.

Contoh:

 Modal....................................100 juta

 Biaya lain-lain....................... 50 juta

 Jual........................................200 juta

 Laba...................................... 50 juta

 Persepuluhan......................... 5 juta

Persepuluhan tidak diambil dari penjualan, tapi dari besarnya keuntungan yang
kita peroleh, dari berkat Tuhan yang diberikan pada kita saja. Yang 90% diserahkan
pada kita untuk mengelolanya, sebagai pengelola yang baik dari milik Tuhan. Kalau
keuntungan yang kita peroleh adalah 50 juta, maka persepuluhannya adalah 5 juta. Jadi
dari keuntungan saja, bukan penjualan.

Ada jemaat yang bertanya, bagaimana jika kita mendapat pinjaman modal dari
bank, apakah kita perlu memberikan persepuluhan dari jumlah pinjaman modal yang
kita dapatkan dari bank tersebut? Jawabannya adalah tidak perlu. Modal tersebut
digunakan terlebih dahulu untuk bekerja/usaha, lalu keuntungan dari usaha itulah yang
harus kita persembahkan sepersepuluhnya.

Ada lagi yang bertanya, bagaimana jika dalam satu bulan itu benar-benar tidak
ada keuntungan dalam usaha bahkan usaha mengalami kerugian, apakah harus tetap
mengembalikan persepuluhan? Jawabannya tidak perlu, persepepuluhan bisa kita



berikan ketika usaha sudah mendapatkan keuntungan. Tetapi jika selama itu ada
berkat-berkat lain yang Tuhan berikan, maka kita tetap harus mengembalikan
persepuluhan dari berkat-berkat tersebut.

Bagi pengusaha yang memiliki banyak transaksi dalam satu hari dan sistem
administrasi yang dipunyainya kurang lengkap sehingga sulit menghitung keuntungan
bersih yang telah ia terima, biasanya mereka hanya bisa mengetahui pendapatan kotor.
Untuk menghitung persepuluhan secara tepat akan mengalami kesulitan sebab
persepuluhan diambil dari laba bersih. Untuk memudahkan perhitungan, maka bisa
dilakukan dengan cara:

1. Pengusaha tersebut harus mengetahui kira-kira berapa persen keuntungan bersih
yang didapat dari pendapatan kotor berdasarkan pengalaman pengusaha.

2. Kemudian persepuluhan diambil 10 persen dari laba bersih yang didapat.

3. Sampai ia yakin dalam hatinya bahwa perhitungan persepuluhannya tidak kurang.

Bagaimana jika ternyata perhitungan persentasi ini meleset? Satu hal yang harus
diperhatikan adalah bahwa Tuhan melihat hati dan bukannya jumlah persepuluhan.
Oleh karena itu kita bisa mengandalkan hati nurani untuk melakukan perhitungan ini.
Jika kita merasa sejahtera dengan persentase yang kita tetapkan, maka Tuhan akan
melihat itu sebagai kebenaran karena kita memang mengalami kesulitan untuk
mendapat persentase yang tepat. Tetapi jika kita merasa kurang dalam menentukan
persentase keuntungan bersih, maka kita bisa menaikkannya.

Persepuluhan dari hasil penjualan

Misal ada seseorang yang membeli rumah seharga Rp 100 juta. Kemudian ia
berhasil menjualnya seharga Rp 125 juta. Maka persepuluhan yang harus dikembalikan
kepada Tuhan adalah 10 persen dari keuntungan yang didapat, 10 persen dari Rp 25
juta, yaitu Rp 2,5 juta. Contoh lain misalnya penjualan tanah, mobil, rumah, dll.

• Tahun 1990 membeli rumah ............. 10 juta

• Tahun 2002 rumah dijual .................. 100 juta

• Keuntungannya ................................ 90 juta

• Persepuluhannya ................................ 9 juta

Bagi Seorang yang Menerima Pemberian atau Warisan

Jika kita mendapat pemberian atau warisan, maka persepuluhannya adalah 10%
dari jumlah harga pemberian atau warisan yang kita dapatkan. Tetapi apabila
pemberian atau warisan kita terima dalam bentuk barang dan pada saat itu tidak
memiliki uang yang senilai dengan sepersepuluh dari nilai warisan yang diterima, maka
pengembalian persepuluhan boleh ditunda sampai kita memiliki uang untuk
persepuluhan itu atau sampai barang tersebut dijual dan diambil sepersepuluhnya.
Tetapi Anda harus ingat bahwa pemberian tersebut belum dipersepuluhkan; bila di



kemudian hari memiliki uang senilai sepersepuluh dari harga pemberian itu, maka pada
saat itu Anda bisa memberikan persepuluhan.

Bagi Ibu Rumah Tangga

Seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, menerima uang belanja
kebutuhan rumah tangga dari suaminya. Suaminya bertanggung jawab mengembalikan
persepuluhan sesuai dengan penghasilan yang diterimanya. Jadi uang belanja yang
diterima dari suaminya tidak perlu lagi dipotong untuk mengembalikan persepuluhan
karena suaminya sudah memberikan persepuluhan. Tetapi kalau seorang ibu rumah
tangga menerima pemberian uang untuk pribadinya, maka harus mengembalikan
persepuluhan dari uang yang diberikan untuk pribadinya itu.

Contoh:

 Gaji suami Rp. 5.000.000,-
 Suami mempersembahkan persepuluhan sebesar Rp. 500.000,-
 Dibawa suami untuk kebutuhan pribadi suami sebesar Rp. 500.000,-
 Diserahkan kepada istri untuk kebutuhan rumah tangga Rp. 3.000.000,-
 Diserahkan kepada istri untuk kebutuhan pribadi istri Rp. 1.000.000,-
 Maka, istri cukup mempersembahkan sepersepuluh dari Rp. 100.000,- yang

merupakan haknya tersebut kepada Tuhan.

Bagaimana jika suami bukan orang percaya dan melarang istrinya
mengembalikan persepuluhan, sementara istri diserahi keuangan untuk biaya rumah
tangga selama satu bulan? Dalam hal ini, istri tetap harus tunduk kepada suami sambil
terus berdoa bagi suaminya supaya dijamah Tuhan dan menjadi orang percaya serta
bisa mentaati Firman Tuhan.

Bagi Seorang Pelajar

Seorang pelajar yang setiap bulan, setiap minggu, atau setiap hari mendapat
uang saku, maka persepuluhannya adalah 10% dari uang saku yang diterima.

Untuk pelajar yang kos di luar daerah dan mendapat uang kiriman yang di
dalamnya termasuk uang sekolah (SPP), uang kos, dan uang untuk keperluan pribadi,
maka persepuluhannya diambil dari jumlah uang yang dipakai untuk keperluan
pribadinya. Uang kos dan uang sekolah bukanlah hak dari pelajar tersebut, melainkan
bagian dari tanggung jawab orang tuanya kepada pemilik kos dan institusi sekolah
dimana anaknya bersekolah.

Bagi Orang yang Belum Bekerja

Bagi orang yang belum bekerja, maka persepuluhan yang harus diberikan dapat
dihitung dari semua berkat yang ia terima. Misalnya, ada kerabat yang mengirimkan
uang kepadanya, dll. Jadi bukan merupakan masalah, apakah kita sudah bekerja atau
belum. Kita harus belajar taat kepada Tuhan. Bahkah kita harus mulai mengajarkannya



kepada anak-anak kita sejak kecil supaya mereka mulai terbiasa belajar taat kepada
Tuhan, dengan mengembalikan sepersepuluh dari semua berkat yang diterimanya.



KEMBALI MELAKUKAN FIRMAN
TUHAN AKAN MEMBAWA

PEMULIHAN
6 “Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan lenyap.
7 Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapan-Ku dan tidak
memeliharanya. Kembalilah kepada-Ku, maka Aku akan kembali kepadamu, firman
TUHAN semesta alam. Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami harus
kembali?" 8Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu
berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?" Mengenai persembahan
persepuluhan dan persembahan khusus! 9 Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih
menipu Aku, ya kamu seluruh bangsa! 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.
11 Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil
tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman

TUHAN semesta alam. 12 Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab
kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman TUHAN semesta alam.” (Maleakhi 3:6-

12)

Tuhan ingin memulihkan umat-Nya.

Dalam Hagai 1 diceritakan bahwa pada saat itu bangsa Israel sedang berada
dalam keadaan yang menderita. Mereka hidup di dalam kesedihan, sakit penyakit dan
kemiskinan. Dalam penderitaannya, mereka berseru kepada Tuhan untuk meminta
pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan menyuruh mereka untuk membangun bait
Allah dan mereka melakukannya. Kemudian Tuhan berjanji bahwa berkat akan
dicurahkan sampai melimpah dalam hidup mereka. Setelah Bait Allah selesai dibangun,
Firman Allah mulai diajarkan kembali dengan baik. Setiap bagian Firman Tuhan mulai
diajarkan kembali supaya mereka mengerti seperti apa petunjuk Tuhan sehingga umat
Allah melakukannya dan mengalami pemulihan.

Di kitab Maleakhi ada beberapa pemulihan yang diajarkan Tuhan. Yang pertama
adalah bagaimana motivasi dan pelayanan iman-imam harus dipulihkan supaya terjadi
pemulihan di dalam bangsa itu. Yang kedua adalah pemulihan keluarga. Rumah tangga
harus dibangun sesuai dengan Firman Tuhan supaya rumah tangga dipulihkan. Bila
rumah tangga tidak dipulihkan, maka kasih karunia Allah tidak bisa datang dalam hidup



mereka. Sedangkan yang ketiga adalah pemulihan persembahan persepuluhan dan
persembahan khusus. Persepuluhan dan persembahan khusus harus diajarkan supaya
umat Allah mengalami pemulihan dan mendapat kasih karunia dari Allah, bisa keluar
dari keterpurukan, penderitaan dan segala kutuk yang menekan mereka.

Melakukan Kembali Ketetapan Tuhan Membuat Kita Dipulihkan dan Diberkati

Di Maleakhi 3:6 tertulis, “Bahwasannya Aku Tuhan tidak berubah. Dan bani
Yakub tidak akan lenyap.” Tuhan sedang menyampaikan kepada umat-Nya bahwa
Tuhan tidak pernah berubah dan kasih-Nya tetap bagi kita. Dia tetap mengasihi dan
memberkati kita, apapun keadaan kita, sekalipun kita berbuat yang tidak baik maupun
dalam keadaan terpuruk. Tuhan ingin bani Yakub atau bani Israel, yang berbicara
tentang kita juga, tetap ada dan menjadi bangsa yang luar biasa. Jadi, di ayat 6 ini kita
diingatkan terlebih dahulu bahwa kasih Allah tidak berubah. Allah selama-lamanya
tetap sama. Dulu Dia mengasihi dan pernah menolong kita, maka sekarang, bahkan
untuk masa depan kita, kasih dan rencana Allah yang luar biasa tetap tersedia bagi kita.

Kemudian di ayat 7 dijelaskan tentang banyak hal. Yang pertama, “Sejak zaman
nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapan-Ku dan tidak
memeliharanya.....” (ayat 7a). Di ayat ini Tuhan sedang mengingatkan apa yang
sebenarnya telah membuat mereka menderita. Kasih Allah tidak berubah, Dia tetap
rindu mencurahkan anugerah dan berkat, tapi mereka tidak memelihara ketetapan
Tuhan. Artinya, Firman Tuhan tidak dilakukan lagi. Itu yang menyebabkan mereka tidak
bisa menerima anugerah dan mengalami rencana Allah. Segala sesuatu yang
sebenarnya sudah disediakan Allah bagi mereka.

Di Alkitab diceritakan tentang Adam dan Hawa yang diciptakan Allah dengan luar
biasa dan ditempatkan di Taman Eden yang subur dan makmur. Allah sangat mengasihi
Adam dan Hawa karena mereka diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Tapi
mengapa Adam dan Hawa akhirnya hidup menderita, berada dalam kutuk dan sakit
penyakit? Bukan karena kasih Allah yang berubah, tetapi karena Adam dan Hawa telah
melanggar ketetapan Allah. Itulah yang membuat penderitaan datang, mengubah
hidup manusia dari keadaan yang penuh anugerah Allah menuju keadaan yang penuh
dengan kesengsaraan.

Hal itu juga yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa mengalami berkat dan
mujizat Tuhan secara nyata. Tuhan ingin melakukan mujizat, melindungi, memberkati
dan mengadakan pemulihan, tetapi kitalah yang sering berubah. Rencana dan kasih
Allah bagi kita tidak pernah berubah. Yang membuat kita menderita adalah karena kita
tidak taat melakukan Firman Tuhan dan menyimpang dari ketetapan Tuhan. Kita diberi
hak istimewa untuk memanggil Allah itu sebagi Bapa kita. Allah adalah orang tua,
sedangkan kita adalah anak-anak-Nya. Setiap orang tua pasti memiliki aturan tertentu
yang harus dilaksanakan oleh anak-anaknya dengan tujuan supaya mereka mengalami
anugerah dan memiliki masa depan yang cerah. Segala perintah yang diberikan orang
tua kepada anaknya adalah untuk kebaikan mereka. Tetapi tergantung pada anak itu,



kalau anak itu tidak percaya pada orang tuanya, lalu melanggar nasihat orang tuanya,
maka hidupnya tidak terarah dan kacau. Sedangkan kalau anak itu mau percaya dan
taat pada orang tua, maka perjalanannya akan terarah dan sampai pada apa yang
diinginkan orang tuanya yaitu kebaikan bagi mereka.

Demikian juga dengan Allah Bapa kita. Dia melebihi orang tua kita di dunia,
rencana-Nya dan keinginan-Nya adalah yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan
Firman-Nya supaya kita mengalami kebaikan yang sudah dipersiapkan bagi kita. Tetapi
kalau kita tidak percaya dan melanggar Firman Tuhan, maka kita tidak akan sampai ke
tempat yang sudah disediakan Tuhan. Tuhan sudah mengajar, supaya kita bisa
mencapai tempat yang bernama anugerah, maka kita harus melewati jalan yang sudah
ditunjukkan Tuhan melalui Firman-Nya. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk yang sudah
ditetapkan Tuhan tersebut, maka kita tidak akan pernah sampai ke tempat yang
bernama anugerah.

Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, anak bungsu pergi dari rumah
karena dia tidak percaya pada bapanya. Dia ingin melakukan apa yang menjadi hasrat
hatinya. Dia berjalan dengan pikirannya sendiri, semakin jauh dari perlindungan dan
nasihat bapanya. Sekalipun bapanya sudah menyediakan segala yang dibutuhkannya di
rumah, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya karena ia menjauh dari kasih karunia
yang disediakan oleh bapanya. Dia hidup menderita dan kekurangan, sampai makan
makanan babi saja tidak ada orang yang mau memberikannya. Akhirnya dia menyadari
bahwa dia sudah sangat jauh dari bapanya. Dia ingat bahwa di rumah bapanya ada
kemakmuran, kekayaan dan kebahagiaan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk
kembali kepada bapanya. Kalau anak yang hilang ini tidak mau kembali pada bapanya,
maka dia akan terus tinggal dalam penderitaan dan kemiskinan. Ketika anak yang hilang
ini kembali ke rumah bapanya, bapanya menyambutnya dengan penuh sukacita.
Keadaannya dipulihkan, ia diberi jubah yang mahal dan diadakan pesta untuknya.
Kembali kepada Bapa berarti sadar akan kesalahannya, mengambil keputusan untuk
percaya dan taat pada perkataan Bapa kita sehingga terjadi pemulihan dalam hidup
kita.

Maleakhi 3:7 adalah cara kita kembali kepada Allah. Di ayat 7c dikatakan,
“.......Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali?”
Seringkali kita berkata, “Tuhan, salahku apa sehingga mengalami keadaan seperti ini?
Kembali bagaimana? Ketetapan yang mana?” Kita tidak tahu bagaimana caranya
kembali karena tidak mengerti bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Seperti yang
dialami umat Allah pada saat itu, mereka tidak tahu kalau mereka sudah melanggar
ketetapan Tuhan. Kemudian di Maleakhi 3:8 Tuhan menjelaskan apa yang salah dalam
hidup mereka, “Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi
kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?" Mengenai
persembahan persepuluhan dan persembahan khusus!” Apakah manusia boleh menipu
Allah? Jawabannya pasti tidak. Kita tidak boleh menipu Tuhan, tetapi seringkali kita
melakukannya tanpa kita menyadarinya. Umat Allah pada saat itu ditegur karena sudah



menipu Tuhan. Ternyata, tanpa sadar mereka sudah melanggar ketetapan Tuhan
tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Karena mereka tidak
memelihara perintah Tuhan inilah maka mereka menderita. Demikian pula firman
Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita, jangan-jangan selama ini tanpa kita sadari kita
sudah menipu Allah. Ketika kita tidak mengembalikan persepuluhan secara benar atau
bahkan lalai dalam mengembalikan persepuluhan, sebenarnya kita sudah menipu Allah.
Inilah yang menyebabkan kita hidup di bawah kutuk.

Hari ini, Firman Tuhan menyuruh kita kembali kepada Tuhan. Artinya, kembali
kepada petunjuk, ketetapan dan Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin serta
merupakan jaminan bagi hidup kita. Firman Tuhan adalah Allah sendiri dan Firman itu
menjelma menjadi manusia yaitu Tuhan Yesus. Kembali pada Firman berarti kembali
pada Allah. Saat kita kembali pada Firman, maka saat itulah kita akan mengalami
pemulihan. Oleh sebab itu, marilah kita kembali melakukan ketetapan Tuhan tentang
persepuluhan ini sehingga hidup kita diberkati dan mengalami anugerah Tuhan yang
berkelimpahan.


