


04 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MUJIZAT KEUANGAN BESAR 

 

BACAAN HARI INI 
Yoel 2:18-27 
 

RHEMA HARI INI 
Yoel 2:23 Hai bani Sion, bersorak-soraklah dan 
bersukacitalah karena TUHAN, Allahmu! Sebab telah 
diberikan-Nya kepadamu hujan pada awal musim 
dengan adilnya, dan diturunkan-Nya kepadamu hujan, 
hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti 
dahulu. 
 

Kisah ini seringkali disaksikan oleh Bp. Pdt. Obaja. Ada 
seorang ibu yang merasa tidak enak badan dan sedang 
beristirahat di rumah. Tiba-tiba ia ditelepon karyawan 
dari tempat kerjanya bahwa ia tadi dicari oleh petugas 
dari salah satu pusat perbelanjaan besar di Indonesia. 
Petugas tersebut mengatakan bahwa ibu tersebut 
memenangkan hadiah uang tunai sebesar 200 juta 
rupiah, yang mana pada waktu itu nilai uangnya sama 
dengan sekitar satu miliar rupiah saat ini. Ibu ini kaget 
sekali, lalu mengonfirmasi langsung ke pihak pusat 
perbelanjaan yang dimaksud, dan ternyata informasi 
tersebut benar. Saking bersukacitanya, ibu ini langsung 
merasa sehat sekali. Ia tiba-tiba lupa akan sakitnya! 



Ya, keuangan sering kali sangat berhubungan dengan 
kesehatan dan hal-hal yang lain. Ketika keuangan 
dipulihkan, kesehatan jadi membaik. Sebab dalam 
tekanan keuangan yang kuat, kerap kali muncul banyak 
sakit-penyakit yang tadinya tidak ada. Namun, ketika 
keuangan dipulihkan, kesehatannya pun membaik, 
wajahnya kembali terang, hatinya mengalami kelegaan. 
Ketika keuangan dipulihkan, pernikahan dan keluarga 
juga ikut dipulihkan. Tekanan keuangan yang tadinya 
menyebabkan banyak uring-uringan dan pertengkaran, 
tetapi saat keuangan dipulihkan, ketegangan itu juga 
mereda. 
 
Itu sebabnya, di tahun mujizat besar ini, salah satu 
mujizat yang paling banyak akan dilakukan Tuhan 
adalah mujizat dalam hal keuangan. Sebab ketika 
keuangan dipulihkan, banyak hal lain dalam hidup kita 
pun dipulihkan. Tangkaplah rhema firman Tuhan ini 
dengan iman. Apa pun masalah keuangan yang saat ini 
sedang Anda hadapi, percayalah bahwa Tuhan yang 
besar sanggup menolong permasalahan keuangan 
Anda. Alihkan pandangan Anda dari masalah keuangan 
Anda yang berat kepada kuasa serta janji Tuhan bahwa 
Dia akan mengerjakan mujizat keuangan yang besar 
dalam hidup Anda. Ingat, iman adalah mata uang di 
alam roh. Iman Andalah yang akan menjadikan mujizat 
keuangan besar itu sungguh-sungguh terjadi nyata atas 
hidup Anda. 



RENUNGAN 
BERSORAK-SORAKLAH, sebab di TAHUN MUJIZAT 
BESAR ini, Allah sedang mengirimkan MUJIZAT 
KEUANGAN BESAR kepada anak-anak-Nya. 
 
APLIKASI 
1. Persoalan keuangan apa yang sedang Anda hadapi 

saat ini? 
2. Mujizat keuangan yang besar seperti apa yang Anda 

imani Tuhan kerjakan dalam hidup Anda? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya Anda 

bisa sungguh-sungguh mengalami mujizat keuangan 
yang besar? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami bersyukur atas janji firman-MU bahwa 
Engkau akan mengerjakan mujizat keuangan yang 

besar dalam hidup kami. Sekalipun saat ini kami belum 
melihatnya, tetapi kami percaya bahwa Engkau pasti 

berkuasa menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. 
Kami rindu hidup kami bisa diberkati untuk menjadi 

berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup 
kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 11-13; Kisah Para Rasul 9:1-21 



05 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
BAPA INGIN ANAKNYA DIBERKATI 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 7:7-11 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 7:9-10 Adakah seorang dari padamu yang 
memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, 
atau memberi ular, jika ia meminta ikan? 
 
Masih ingat Raeni? Ia sempat menghebohkan 
pemberitaan berbagai media di Indonesia gara-gara 
ayahnya hanyalah seorang tukang becak, sementara 
dirinya berhasil lulus sebagai sarjana akuntansi dengan 
nilai cum laude di sebuah universitas di Semarang. 
Yang lebih menghebohkan lagi, Raeni berhasil 
mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2 
dan S3 di Inggris.  
 
Awalnya, bapaknya bekerja sebagai karyawan pabrik 
kayu lapis. Bapaknya rela mengajukan pensiun dini dari 
perusahaan supaya bisa mendapat pesangon untuk 
membiayai kebutuhan keluarga. Setelah berhenti dari 
pabrik kayu lapis, ia bekerja sebagai tukang becak dan 
di malam hari menjadi penjaga sekolah. Semua 



dijalaninya dengan ikhlas demi masa depan keluarga. 
Meskipun kuliah Raeni bisa dibiayai sepenuhnya 
dengan beasiswa, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang 
lain tetap menjadi tanggung jawab dari sang bapak. 
Sekarang, bapak Raeni merasa sangat puas dan bangga, 
karena putrinya bisa sukses dalam studinya, bahkan 
jauh melampaui orangtuanya.  
 
Bapak yang baik pasti selalu rindu anaknya diberkati 
bahkan melebihi berkat yang diterimanya sendiri. 
Seperti itu jugalah hati Bapa kita di sorga. Dia sangat 
rindu kita sebagai anak-anak-Nya bisa diberkati. 
Pahamilah bahwa Bapa tidak pernah merencanakan 
anak-anak-Nya hidup kekurangan. Sebaliknya, Dia 
rindu kita berlimpah-limpah dengan berkat, supaya kita 
bisa menjadi berkat yang besar bagi sekeliling kita, dan 
melalui hidup kita, nama-Nya dipermuliakan. Ketika 
kita bisa menangkap isi hati Bapa ini, kita akan memiliki 
keberanian iman untuk mengambil jatah berkat kita 
yang sudah disediakan-Nya bagi kita. Nubuatkan setiap 
hari bahwa rencana Tuhan adalah kita diberkati untuk 
menjadi berkat. Patahkan setiap kutuk serta 
deklarasikan tingkap-tingkap langit terbuka di atas 
hidup kita. Taati firman serta petunjuk-Nya, maka 
mujizat keuangan besar akan sungguh-sungguh 
menjadi nyata atas hidup kita.  
 
 



RENUNGAN 
Sebagai BAPA YANG BAIK, Tuhan suka anak-anak-Nya 
DIBERKATI dan TIDAK KEKURANGAN. 
 
APLIKASI 
1. Apakah rencana Bapa yang baik bagi hidup Anda?  
2. Mengapa Bapa ingin kita diberkati? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat supaya hidup 

Anda bisa diberkati dan jadi berkat? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bersyukur sebab Engkau Bapa yang rindu 

supaya kami diberkati melimpah untuk menjadi berkat. 
Terus bawa kami berjalan dalam kehendak dan 

rencana-Mu, supaya kemuliaan-Mu semakin nyata 
atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 14-16; Kisah Para Rasul 9:22-43 



06 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TUJUAN TUHAN DALAM MUJIZAT KEUANGAN BESAR 

 

BACAAN HARI INI 
Matius 6:19-34 
 

RHEMA HARI INI 
Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan 
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan 
kepadamu. 
 

Sepasang suami istri, Randy dan Mia, sedang terikat 
hutang puluhan juta rupiah. Mereka pun memaksakan 
diri datang ke KKR tentang mujizat keuangan. Namun, 
sang pengkhotbah bukannya mengumumkan altar call 
untuk didoakan, ia malah menantang setiap orang 
untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk 
mendukung pembangunan gedung gereja yang baru. 
Setelah saling pandang, akhirnya mereka memutuskan 
memberikan sisa tabungan mereka.  Beberapa hari 
kemudian, setelah selesai saat teduh, telepon Randy 
berdering. Seorang teman meneleponnya dan mereka 
mengobrol sebentar. Melihat Randy menangis dan 
gemetaran setelah menutup telepon, Mia 
mendekatinya dan bertanya. Sambil sesenggukan 
Randy menceritakan kepada Mia bahwa yang 
menelepon mereka adalah Nathan, teman lamanya. 



Dulu, Randy pernah membantu Nathan saat 
kesusahan. Dan beberapa hari ini, Nathan terus 
tergerak untuk mengirimkan sejumlah uang untuk 
Randy. Jumlah uang tersebut bahkan melebihi hutang 
yang harus mereka lunaskan. Ketaatan Randy dan Mia 
ternyata tidak sia-sia. Saat mereka mendahulukan 
perluasan Kerajaan Allah, Allah memperhitungkan hal 
itu kepada mereka. Bukan hanya mengalami mujizat 
keuangan yang bisa melunaskan utang, mereka malah 
mendapatkan lebih dari yang mereka butuhkan.  
 
Mungkin saat ini kita juga sedang mengalami hal yang 
sama seperti Randy dan Mia, atau kita sedang rindu 
mendapatkan sesuatu yang sudah lama kita idam-
idamkan. Bila kita rindu mengalami mujizat keuangan, 
terlebih lagi Tuhan. Dia sangat ingin memberkati setiap 
anak-anak-Nya. Pertanyaannya, saat kita mengalami 
mujizat keuangan, apa yang akan kita lakukan? Apakah 
untuk berfoya-foya, belanja barang-barang bermerek, 
jalan-jalan keliling dunia, atau kita pakai untuk 
pelayanan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, 
dan untuk memperluas Kerajaan Allah di muka bumi 
ini? Seperti Randy dan Mia yang sudah 
mengaplikasikan firman Tuhan dan berani menaburkan 
milik mereka sebagai benih profetik, mari kita 
mendahulukan perluasan kerajaan Allah, maka 
percayalah, Tuhan akan memperhitungkan itu bagi kita 



dan kita akan segera mengalami mujizat keuangan 
besar. 
 
RENUNGAN 
Tuhan mau mengirimkan MUJIZAT KEUANGAN BESAR 
karena Dia mau memakai kita untuk MEMPERLUAS 
KERAJAAN ALLAH di muka bumi. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda menyadari apa tujuan Tuhan 

memberkati Anda dalam hal keuangan? 
2. Sebesar apa kerinduan Anda untuk memperluas 

kerajaan Allah di muka bumi ini? 
3. Apa yang Anda lakukan untuk memperluas kerajaan 

Allah di muka bumi ini? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami rindu menjadi berkat bagi orang 
lain dan membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi kepada-

Mu, oleh karena itu, kami mohon agar Engkau 
mengirimkan mujizat keuangan besar atas hidup kami 

sehingga kami bisa mendukung setiap kegerakan 
penjangkauan jiwa dan mengambil bagian dalam 

memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 17-19; Kisah Para Rasul 10:1-23 



07 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
RAHASIA MENGALAMI MUJIZAT KEUANGAN BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 3:4-12 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 3:5 Demikian juga lidah adalah sebuah benda 
yang kecil, tetapi betapa hebat akibat yang dapat 
ditimbulkannya. Hutan besar dapat terbakar oleh 
bunga api yang kecil. (FAYH) 
 
Hari itu Nicole dan teman-teman TK-nya pergi piknik. 
Saat jam makan tiba, gadis kecil ini menyadari dua 
teman yang duduk di dekatnya tidak membawa bekal. 
Mereka hanya memandangi yang lainnya makan dan 
tampak kelaparan. Merasa iba, Nicole memutuskan 
untuk memberikan rotinya kepada mereka berdua. Bu 
guru yang melihat hal tersebut bertanya, “Nicole, 
kenapa kamu memberikan bekalmu? Kamu tidak 
lapar?” Dengan tersipu, Nicole menjawab, “Aku masih 
kenyang, Miss.” Baru juga selesai mengatakannya, 
perutnya berbunyi. Tak terduga, seorang anak 
menyodorkan makanan kepada Nicole dan berkata, 
“Kamu mau sosisku?” Anak yang lainnya ikut berbicara, 
“Maaf, makananku sudah habis, tapi aku masih punya 



jelly.” Teman-teman sekelas lainnya pun ikut 
menyumbang. Ada yang memberikan cokelat, susu 
kotak, kue, dll. Dalam sekejap, makanan berlimpah 
ruah di hadapan Nicole. 
 
Seperti riak air yang semakin membesar, hal kecil yang 
kita lakukan dapat menciptakan efek pembesaran 
tanpa batas. Terutama saat Tuhan campur tangan di 
dalamnya. Benar, hal-hal yang besar selalu dimulai 
dengan sesuatu yang kecil. Firman Tuhan berkata, lidah 
yang kecil dapat menimbulkan akibat yang hebat, dan 
api yang kecil bisa menyebabkan kebakaran hutan. 
Demikian pula benih yang kecil dapat menghasilkan 
pohon besar yang berbuah lebat. Bahkan Tuhan 
mengatakan, iman sekecil biji sesawi dapat 
memindahkan gunung. 
 
Memang, memberi tidaklah selalu mudah. Terutama 
ketika kita sendiri sangat membutuhkannya. Namun, 
pemberian kita menunjukkan besar iman kita. Bahwa 
kita tidak menganggap apa yang ada pada kita sebagai 
milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan yang memelihara 
kita. Bahwa kita tidak bergantung pada harta benda, 
tetapi kepada Allah semata. Iman seperti inilah yang 
mendatangkan mujizat lima roti dua ikan dalam hidup 
kita. Saat kita berani memberi, kita pun tengah 
menaburkan benih profetik. Tuhan akan membukakan 



tingkap-tingkap langit dan mencurahkan mjizat 
keuangan besar-Nya. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Rahasia mengalami MUJIZAT KEUANGAN BESAR 
adalah MENABURKAN BENIH PROFETIK. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang dimaksud dengan benih profetik?  
2. Mengapa Anda perlu menaburkan benih profetik? 
3. Apa yang akan Anda lakukan dalam menaburkan 

benih profetik? 
 

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

memelihara hidup kami. Terlebih dari itu, Engkau pun 
ingin melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. 
Berikan kami keberanian untuk melangkah dalam 

iman, untuk menaburkan benih profetik sesuai dengan 
petunjuk-Mu. Biarlah segala mujizat yang kami terima 

dapat dipakai untuk memberkati banyak orang dan 
memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 20-21; Kisah Para Rasul 10:24-48 



08 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENABUR BENIH YANG SANGAT BERHARGA 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 16:10-14 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 16:11 Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal 
Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan 
mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? 
 
Bagaimanakah jika Tuhan menantang Anda untuk 

memberikan persembahan yang tidak sedikit, bahkan 

habis-habisan? Pak Obaja pernah ditantang Tuhan 

untuk mempersembahkan tanah dan rumah yang ia 

miliki, supaya gereja kita di Solo bisa membangun 

gedung gereja berkapasitas 5.000 jiwa. Tentu tidak 

mudah untuk mengiyakan tantangan tersebut. Namun, 

Pak Obaja memberanikan diri mengambil keputusan 

untuk menaburkan rumah dan tanah tersebut sebagai 

benih profetik. Jika Pak Obaja memilih tidak menabur, 

mungkin sekarang Keluarga Allah belum memiliki 

gereja seperti saat ini. Ketaatan beliau inilah yang 

dipakai oleh Tuhan untuk membangun kegerakan yang 



lebih besar lagi di gereja kita. Pak Obaja juga semakin 

diberkati, bahkan jadi berkat semakin besar lagi. 

 

Demikian juga dengan kita, mungkin kita ditantang 

untuk menabur pada saat kekurangan, atau sebaliknya 

pada saat kita sudah berkecukupan atau bahkan 

berkelimpahan. Memang susah untuk menabur di saat 

kekurangan, tetapi bagi yang pernah mengalaminnya, 

ternyata lebih susah menabur pada saat kelimpahan. 

Tidak banyak orang yang bisa. Bahkan anak muda kaya 

raya yang ditantang oleh Tuhan Yesus untuk menabur 

pun mundur karena banyak hartanya (Mat. 19:16-24). 

Sadarilah bahwa harta itu magnetnya besar sekali, 

sampai-sampai Mazmur 62:11b mengingatkan kita: 

apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu 

melekat padanya. 

 

Tantangan yang Tuhan berikan pada kita untuk 
menabur berbeda-beda satu dengan yang lain, sesuai 
dengan kapasitas kita masing-masing. Tahun ini Tuhan 
menantang kita untuk rela menabur sesuai dengan 
kemampuan kita. Seberapa pun yang kita miliki, 
marilah kita belajar taat. Saat kita rela menabur benih 
yang sangat berharga yang kita miliki, Tuhan pun akan 
menyediakan mujizat tuaian besar bagi setiap kita. 



Bahkan yang belum pernah kita alami di tahun-tahun 
sebelumnya. (LEW) 
 
RENUNGAN 
Bagi orang yang rela menabur BENIH YANG SANGAT 
BERHARGA untuk ukurannya, Tuhan sudah 
menyediakan MUJIZAT TUAIAN BESAR. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda bersedia menabur benih yang sangat 

berharga sesuai kemampuan Anda ? Jika sudah atau 
belum, mengapa? 

2. Mengapa Anda perlu menaburkan benih yang sangat 
berharga bagi Anda untuk Tuhan? 

3. Apa komitmen Anda dalam memberikan benih yang 
sangat berharga bagi gereja Anda? Sebutkan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk 
memiliki kerelaan hati menabur benih yang sangat 

berharga sesuai kemampuan kami. Kami mau 
memberikan yang terbaik untuk-Mu, ya Tuhan. Kami 
percaya mujizat tuaian besar akan Engkau berikan 

kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 22-24; Kisah Para Rasul 11 



09 FEBRUARI 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

MENABUR BENIH DENGAN IMAN 
 

BACAAN HARI INI 
1 Tawarikh 29:20-30 
 

RHEMA HARI INI 
1 Tawarikh 29:28 Kemudian matilah ia pada waktu 
telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh 
kekayaan dan kemuliaan, 
 

R. G. Le Tourneau memahami tujuan Tuhan 
memberkatinya secara finansial. Sebagai seorang 
penemu alat-alat berat, Le Tourneau mencapai sebuah 
titik dalam hidupnya sehingga ia mempersembahkan 
90 persen dari pendapatannya kepada Tuhan. Ia 
mengatakan, “Aku menyekop uang itu, dan Tuhan 
menyekopnya lagi untuk dikembalikan lagi kepadaku. 
Hanya saja Tuhan mempunyai sekop yang lebih besar 
dariku.” Keluarga saya telah mendapatkan “sekop yang 
lebih besar” dari Tuhan, yaitu pemeliharaan yang 
diberikan-Nya kepada orang yang memberi.  
 

Dalam beberapa hal, pertolongan itu terlihat nyata, 
seperti sebuah cek yang tak disangka-sangka, atau 
ketika kami diberi sesuatu yang sebelumnya kami pikir 
harus kami beli, atau dalam bentuk kesalahan hitung 



yang kami temukan saat memperkirakan tabungan 
kami. Pada saat-saat yang lain, pemeliharaan Tuhan 
tidak terlihat jelas tetapi sama nyatanya. Mesin cuci 
yang seharusnya sudah tak dapat digunakan 10 tahun 
yang lalu, sampai sekarang masih bisa bekerja dengan 
baik. Begitu pula dengan mobil yang telah berjalan 
sejauh 260.000 km masih dapat dipakai selama 2 tahun 
lagi, tanpa memerlukan pemeliharaan selain 
penyetelan berkala. Tabungan yang seharusnya sudah 
habis sebelum akhir bulan, entah mengapa masih 
cukup sampai bulan berikutnya. Demikianlah kesaksian 
sang penemu yang hidup dalam berkat Tuhan yang 
melimpah.  
 

Kalau kita berani menaburkan benih keuangan kita 
dengan iman, sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka kita 
akan mengalami mujizat keuangan besar. Saat kita 
mengikuti petunjuk Tuhan, dengan cara-Nya yang ajaib 
Dia bisa melakukan apa pun bagi kita. Tuhan Yesus 
sanggup mengubahkan keadaan kita. Yang sedikit 
menjadi banyak; masalah jadi mahkota; air mata 
menjadi sukacita; dan kekurangan menjadi kelimpahan 
yang dahsyat. Itu sebabnya, ambillah keputusan untuk 
menabur hari ini. Anda mungkin tidak akan langsung 
melihat hasilnya, tetapi jika Anda terus menabur 
dengan penuh ketulusan kepada Tuhan, maka janji 
Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup Anda. Anda akan 
dibuat menuai sangat banyak, bahkan berlimpah-



limpah, sehingga Anda bisa mengalami mujizat 
keuangan besar dan menjadi berkat yang lebih besar 
lagi untuk kemuliaan Tuhan. 
 

RENUNGAN 
Kalau kita BERANI MENABURKAN BENIH dengan iman, 
sesuai dengan PETUNJUK TUHAN, kita akan mengalami 
MUJIZAT KEUANGAN BESAR. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menabur benih sesuai petunjuk 

Tuhan?  
2. Seberapa baiknyakah taburan benih Anda tersebut? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat di hadapan 

Tuhan supaya Anda bisa menaburkan benih yang 
menghasilkan mujizat keuangan besar? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bersyukur untuk janji-MU yang akan 
memberikan mujizat keuangan besar dalam hidup 
kami. Berikan kami hati yang taat untuk mengikuti 

petunjuk-MU dalam menabur benih keuangan kami, 
sehingga mujizat-MU menjadi nyata atas hidup kami. 
Terimakasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 25-27; Kisah Para Rasul 12 



10 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MUJIZAT DALAM KOMITMEN PERSEPULUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Maleakhi 3:6-12 
 
RHEMA HARI INI 
Maleakhi 3:10 Bawalah seluruh persembahan 
persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, 
supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan 
ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku 
tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan 
mencurahkan berkat kepadamu sampai 
berkelimpahan. 
 
Cukup lama Bapak Tito bergumul tentang 
persembahan persepuluhan. Kebutuhan keuangan 
keluarga membuatnya selalu berpikir: “Lha kalau ini 
saya berikan sebagai persepuluhan, habis sudah 
uangnya. Besok makan dari mana uangnya? Lebih baik 
saya tabung saja.” Namun, ternyata hidupnya malah 
bertambah berat. Semakin ia mengandalkan 
pemikirannya untuk mengatur hidupnya, justru ia 
semakin bingung dan kuatir. Lalu Tuhan menyadarkan 
Bapak Tito bahwa semuanya adalah milik Tuhan dan 
ada hanya karena anugerah-Nya. Ia pun belajar ambil 



komitmen mengembalikan persepuluhan kepada 
Tuhan. Beberapa minggu berjalan, Bapak Tito tidak lagi 
merasakan beban karena ia mengandalkan Tuhan 
sepenuhnya. Ia sangat percaya bahwa Tuhan akan 
mencukupkan semua kebutuhannya, dan terbukti ia 
tidak pernah berkekurangan. Open heaven selalu 
tersedia baginya. 
 
Hati Tuhan disenangkan jikalau umat-Nya mau 
mendukung pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba-Nya. 
Tuhan mengharapkan kita bisa menunjukkan kasih dan 
pengabdian kita kepada-Nya dan pekerjaan-Nya 
dengan mendukung perluasan Kerajaan-Nya. 
Persembahan persepuluhan merupakan wujud 
pengakuan bahwa semuanya adalah milik Tuhan dan 
karena anugerah Tuhan. Pengakuan itu pun akan 
mendatangkan mujizat besar. Sama seperti 
persembahan lima roti dan dua ikan dari seorang anak 
yang dapat mencukupi kebutuhan makan lebih dari 
5.000 orang dan sisanya melimpah sampai 12 
keranjang. 
 
Sejak semula Tuhan selalu ingin memberkati kita. Kita 
pun dipanggil untuk hidup dalam berkat Tuhan (1 Ptr. 
3:9). Hal itu berarti bahwa kita diberkati supaya kita 
bisa menjadi berkat sampai seluruh kaum di muka 
bumi diberkati melalui kita. Mari kita mulai 
menaburkan benih profetik. Tidak peduli seberapa 



kecil penghasilan kita, dan tidak peduli seberapa besar 
penghasilan kita, kita harus berani mengambil 
komitmen untuk mengembalikan persepuluhan kepada 
Tuhan. Pada saat kita berani menaburkan benih 
dengan iman, sesuai dengan petunjuk Tuhan, kita pun 
akan mengalami mujizat keuangan besar. Open Heaven 
terjadi, tingkap-tingkap langit terbuka dan hujan berkat 
tercurah.  
 
RENUNGAN 
MUJIZAT KEUANGAN BESAR dimulai dengan BERANI 
KOMIT dalam MENGEMBALIKAN PERSEPULUHAN 
kepada Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengambil komitmen untuk 

mengembalikan persepuluhan bagi Tuhan? 
Mengapa demikian? 

2. Mengapa Tuhan meminta kita untuk 
mengembalikan persepuluhan kepada-Nya? 

3. Bagaimana Anda akan menyingkirkan penghalang-
penghalang bagi Anda untuk mengembalikan 
persepuluhan?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami kami bersyukur atas setiap berkat 
yang Engkau sudah berikan kepada kami. Mampukan 

kami untuk mengelolanya dengan baik dan 



mengembalikan semuanya kepada-Mu. Kiranya 
persembahan kami Tuhan kuduskan dan Tuhan pakai 
untuk kemuliaan nama-Mu. Lebih dari itu, kami mau 
serahkan kehidupan kami saat ini dan masa depan 

kami, karena kami  percaya bahwa Engkau akan selalu 
memberkati kami dengan melimpah. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 28-29; Kisah Para Rasul 13:1-25 


