


11 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
LEVEL SUKACITA SAAT MENABURKAN BENIH 

PROFETIK 

 
BACAAN HARI INI 
2 Korintus 9:6-12 
 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 9:6-7 Camkanlah ini: Orang yang menabur 
sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang 
menabur banyak, akan menuai banyak juga. 
Hendaklah masing-masing memberikan menurut 
kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau 
karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang 
memberi dengan sukacita. 
 
Omzet toko Tika kian hari kian menurun. Merasa sedih, 
ia pun memutuskan untuk datang ke Pondok Daud. 
Malam itu Tika merasa Tuhan memintanya untuk 
memberikan seluruh tabungannya. Tika pun kaget. 
Dalam hatinya ia berkata, "Ya Tuhan, Engkau tahu apa 
yang ada di tabunganku ini adalah uang yang aku 
kumpulkan untuk membayar gajian bulan ini. Itu saja 
belum tentu cukup jumlahnya. Kalau semuanya aku 
persembahkan, lantas dengan apa aku membayar gaji 
karyawanku?" Hatinya lalu menjadi gelisah. 



Sesampainya di rumah, tiba-tiba Tuhan membukakan 
sebuah perikop firman Tuhan tentang janda miskin 
yang memberikan segala yang ia punya sebagai 
persembahan (Luk. 21:1-4). Akhirnya Tika pun mantap 
menyerahkan segala yang ia punya kepada Tuhan. Kali 
ini hatinya tidak hanya rela, tetapi juga bersukacita. Ia 
tahu apa yang dilakukannya menyenangan hati Tuhan. 
Ia percaya apa yang ia taburkan untuk pekerjaan Allah 
tidak akan pernah sia-sia. 
 
Hari demi hari berlalu. Meski bulan itu tokonya tidak 
menjadi ramai, tetapi Tika mempunyai cukup uang 
untuk membayar gaji karyawannya. Beberapa bulan 
pun juga sudah terlewati dan omzet Tika masih seperti 
biasanya. Namun hati Tika tidak lagi penuh dengan 
kekuatiran. Ia percaya bahwa Tuhan yang ia sembah 
pasti memelihara. Sampai tiba-tiba Tika menerima 
telepon dari sebuah perusahaan besar yang 
menawarkan kerja sama. Nominalnya pun melebihi 10x 
omzet bulanannya selama ini.  
 
Sering kali, manusia cenderung memiliki pemikiran 
bahwa kalau ia mempunyai sedikit dan ia memberikan 
yang sedikit itu, apa yang menjadi kepunyaannya akan 
habis. Akan tetapi, tidak demikian dengan rumus 
matematika sorga. Ketika kita melangkah untuk 
memberi dengan sukacita, apa yang kita tabur akan 
menjadi benih profetik, dan kita tidak akan menjadi 



kekurangan. Sebaliknya, justru bertambah kaya dan 
berkelimpahan (Ams. 11:24-25). Karena ketika 
menabur dengan sukacita, hal itu diperhitungkan 
Tuhan sebagai suatu langkah iman yang akan menarik 
tuaian mujizat keuangan besar terjadi dalam hidup 
kita. 
 
RENUNGAN 
LEVEL SUKACITA saat menaburkan BENIH PROFETIK 
menentukan LEVEL TUAIAN MUJIZAT yang terjadi. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menabur dengan sukacita? 
2. Mengapa kita perlu menabur dengan sukacita? 
3. Menurut Anda, mengapa memberi merupakan 

sebuah langkah iman? Bagaimanakah Anda akan 
mempraktikkannya? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, ajarkan kami supaya kami dapat menuruti 
firman-Mu untuk dapat menabur dengan sukacita. 
Karena kami tahu bahwa setiap benih profetik yang 

kami tabur tidak akan menjadi sia-sia. Namun 
sebaliknya, akan bertumbuh dan berbuah lebat 

menjadi tuaian mujizat yang besar yang pasti terjadi 
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 30-31; Kisah Para Rasul 13:26-52 

 



12 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TABURAN YANG TIDAK DITERIMA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 6:30-38 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 6:38 Berilah dan kamu akan diberi: suatu 
takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang 
dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam 
ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk 
mengukur, akan diukurkan kepadamu." 
 
Tidak semua pemberian kita menyukakan hati Tuhan. 
Hati di balik pemberian itu yang Tuhan lihat. Dalam 
Kisah Para Rasul 5, Ananias beserta istrinya, Safira, 
menjual sebidang tanah. Mereka mempersembahkan 
hasil penjualan itu kepada para rasul. Namun diam-
diam mereka menahan sebagian hasilnya. Mereka 
tidak mengatakan kalau mereka memberikan semua 
uang dari penjualan, tetapi mereka membiarkan orang 
mengira seperti itu. Sebenarnya tidak ada aturan 
bahwa mereka harus mempersembahkan seluruh 
pendapatan mereka. Kepura-puraan Ananias dan Safira 
bertujuan untuk menunjukkan tingkat kerohanian yang 
lebih tinggi dan keinginan mendapatkan pujian dari 



orang lain. Seharusnya mereka jujur. Mereka lupa 
bahwa Tuhan tidak bisa dibohongi. Motivasi hati 
mereka yang salah dalam memberikan persembahan 
akhirnya malah mendatangkan kutuk dalam hidup 
mereka dan mereka membayarnya dengan nyawa. 
 
Pelajaran yang sangat berharga. Tuhan kita bukan Allah 
murahan yang mau menerima semua pemberian kita. 
Bagaimanapun, Dia adalah pemilik segalanya di bumi 
dan di sorga. Ada persembahan yang Tuhan suka 
menerimanya, tetapi ada persembahan tertentu yang 
Tuhan tidak suka, bahkan membuat-Nya marah.  
 
Kita perlu mengetahui, memberi persembahan adalah 
salah satu tanda kasih. Tuhan mau kita memberi 
dengan sepenuh hati. Jangan sampai kita menyimpan 
maksud-maksud tersembunyi dalam persembahan kita. 
Seperti rasa ingin dihormati orang lain, rasa ingin 
mendapat pujian dari hamba-hamba Tuhan, rasa ingin 
dianggap lebih rohani dibanding orang lain, rasa ingin 
terkenal di pemandangan manusia, bahkan ingin 
mendapatkan keuntungan secara pribadi lewat 
persembahan  kita.  Itu semua adalah tanda pemberian 
yang tidak sepenuh hati. Hentikan semua itu. Fokus 
pada perkara yang benar. Berikan persembahan karena 
kita mengasihi Tuhan. Ketika kita memberikan yang 
terbaik dengan sukacita, itu pasti menyukakan hati 
Tuhan. Tingkat langit akan terbuka, berkat-berkat 



Tuhan tercurah dalam hidup kita, dan kita akan 
mengalami mujizat keuangan besar. Amin. 
 
RENUNGAN 
Orang yang MENABUR dengan SEDIH dan SETENGAH 
HATI pada akhirnya TIDAK AKAN MENERIMA APA-APA 
dari Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang ada dalam hati Anda ketika Anda 

mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan selama 
ini?  

2. Mengapa orang yang menabur dengan tidak 
bersukacita tidak akan menerima apa-apa dari 
Tuhan? 

3. Bagaimana Anda dapat memperbaiki motivasi hati 
Anda dalam pemberian atau taburan Anda? 

 

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

mengingatkan kami untuk tidak memberi dengan 
setengah hati. Pimpin kami, agar kami dapat menabur 

dengan sukacita dan rela hati. Kami ingin, apa yang 
kami taburkan dapat membuahkan sesuatu yang baik 

bagi Kerajaan-Mu dan akhirnya mendatangkan 
kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 32-33; Kisah Para Rasul 14 

 



13 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BENIH PROFETIK YANG DITERIMA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
2 Korintus 8:1-15 
 
RHEMA HARI INI 
2 Korintus 8:12a Sebab jika kamu rela untuk memberi, 
maka pemberianmu akan diterima 
 
Meniti karier di Jakarta adalah impian banyak anak 
muda, tidak terkecuali dengan Kiki. Awal menjalani 
training, ia hanya menerima tujuh ratus ribu rupiah 
selama tiga bulan. Jumlah yang sangat kecil untuk 
menutupi biaya hidup minimalnya. Suatu hari, Kiki yang 
baru mengenal Tuhan, diajak temannya ke gereja. 
Cinta mula-mula membuat ia rindu untuk memberi 
yang terbaik bagi Tuhan. Meski uang di saku hanya 
tinggal lima ribu rupiah, tetapi karena hatinya begitu 
bersukacita, ia berikan uang tersebut sebagai 
persembahan. Sebenarnya tidak ada yang tahu kondisi 
keuangan Kiki, tetapi Tuhan Mahatahu.  
 
Tidak perlu menunggu waktu lama, Tuhan kirimkan 
pertolongan. Usai ibadah, Vio yang terkenal kikir, tiba-
tiba mengajak Kiki makan siang. Yang lebih ajaib lagi, 



Vio juga mengajaknya makan malam, dan besoknya ia 
lagi-lagi mentraktir Kiki. Tidak hanya itu, siangnya Kiki 
dikunjungi seorang klien yang baru ia kenal. Klien 
tersebut tiba-tiba menyerahkan sebuah amplop sambil 
berkata, "Silakan diterima, Pak. Bapak lebih butuh." 
Ketika ia membuka amplop itu, jumlahnya ternyata 
enam ratus ribu rupiah. Kiki tidak bisa menahan air 
mata. Baginya yang sudah tidak punya sepeser pun, itu 
sangatlah berharga dan luar biasa. Sejak saat itu 
mujizat keuangan terus ia terima. Di kantor pun, Kiki 
menjadi pegawai dengan prestasi terbaik dan 
penghasilannya terus meningkat pesat. 
 
Janda dua peser (Mrk. 12:42), atau anak yang 
membawa lima roti dan dua ikan (Yoh. 6:9), bukanlah 
orang-orang yang mempersembahkan banyak, tetapi 
Tuhan berkenan menerimanya. Hal itu karena mereka 
telah menabur benih profetik dengan rela hati dan 
sukacita. Bukankah indah kalau Tuhan berkenan atas 
persembahan kita? Karena itu, milikilah hati yang suka 
menabur dalam kerelaan dan sukacita. Pintu gerbang 
sorga pasti terbuka untuk kita. Great miracle, mujizat 
keuangan besar, pasti menjadi milik kita tahun ini, 
sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus yang 
memuliakan nama-Nya, dan memberkati banyak jiwa. 
 
 
 



RENUNGAN 
Hanya BENIH PROFETIK yang ditaburkan dengan RELA 
HATI dan SUKACITA yang akan DITERIMA TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Benih profetik seperti apakah yang akan diterima 

Tuhan?  
2. Sudahkah Anda menabur benih profetik dengan rela 

hati dan sukacita? 
3. Apa yang akan terjadi jika anda menabur dalam 

kerelaan dan sukacita?  
  

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang 
membukakan mata hati kami. Roh Kudus, ajar kami 

untuk menabur dengan rela hati dan sukacita, 
sehingga Tuhan berkenan atas persembahan kami. 
Dan kami boleh menerima great miracle, mujizat 
keuangan besar, untuk menjadi saksi Kristus bagi 

banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 34-35; Kisah Para Rasul 15:1-21 



14 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
SUKACITA DALAM MENABUR DAN MENUAI 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 126:1-6 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 126:5-6 Orang-orang yang menabur dengan 
mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-
sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis 
sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai 
sambil membawa berkas-berkasnya. 
 
Dua bulan lagi Mama Rika akan berulang tahun dan 
Rika ingin sekali memberi sesuatu untuk mamanya. 
Rika pun mulai menabung uang jajannya. Ia sengaja 
membawa bekal dan air minum dari rumah. 
Sebenarnya bukan hal yang mudah bagi Rika untuk 
menahan keinginan membeli makanan kesukaannya di 
kantin sekolah. Tak jarang ia menelan ludah dan 
hampir menyerah melihat teman-temannya menikmati 
jajanan, tetapi keinginan Rika untuk memberi sesuatu 
untuk Mama yang sangat disayanginya membuatnya 
teguh kembali. Akhirnya ia bermain dan bercanda 
dengan teman-temannya untuk  melewatkan jam 
istirahat. Uang sakunya utuh dan bisa ditabungnya. 



Benar saja, ketika menerima hadiah dari Rika di hari 
ulang tahunnya, Mama terlihat begitu senang. 
Matanya berkaca-kaca dan senyum Mama begitu 
semringah membuat hati Rika berbunga-bunga. Segala 
jerih payahnya menahan lapar dan keinginan selama 
dua bulan seakan tak ada artinya melihat mamanya 
yang begitu bahagia. 
 
Ya, walaupun apa yang diberikan Rika bukanlah 
sesuatu yang mahal harganya, tetapi hati Mama Rika 
begitu tersentuh dan terharu melihat cinta sang anak 
kepadanya. Yang dengan penuh kerelaan dan sukacita 
berusaha memberi sesuatu untuk menyenangkan 
hatinya. Begitu pun dengan Bapa kita di sorga. Bapa 
tahu keadaan kita, kesusahan dan jerih payah kita. Dia 
tidak melihat seberapa banyak yang kita berikan, tetapi 
Bapa melihat hati kita yang dengan tulus dan 
bersukacita saat berusaha memberikan yang terbaik 
dari yang kita punya. Fokuslah kepada apa yang akan 
kita tuai, bukan pada keadaan saat kita menabur. Jika 
mata kita tertuju pada hati Bapa yang akan 
disenangkan melihat kita ingin membalas kebaikan-Nya 
dan memberi sesuatu yang berguna bagi pekerjaan 
Bapa, kita pun bisa menabur dengan penuh sukacita. 
Setiap pemberian yang kita beri dengan hati yang 
sukacita akan mendatangkan perlindungan dan 
tuntunan Ilahi. Taburan kita membuka jalan bagi Tuhan 
untuk menggenapi rencana-Nya mendatangkan tuaian 



berkat dan mujizat keuangan yang besar dalam hidup 
kita. (PF) 
 
RENUNGAN 
Jika kita ingin menjadi PENABUR YANG PENUH 
DENGAN SUKACITA, fokuslah kepada SUKACITA 
MENUAI. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana sikap hati Anda selama ini dalam hal 

menabur?  
2. Hal apa yang sering kali memberatkan Anda untuk 

menabur?  
3. Tuaian apa yang Anda harapkan ketika menabur?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di surga, kami mau mengucap syukur atas 

segala yang telah Kau berikan pada kami. Apa yang 
kami punya semuanya berasal dari-Mu dan semuanya 

milik-Mu Bapa. Baik hidup kami ataupun apa yang 
kami miliki saat ini, kami mau persembahkan dengan 
hati yang bersyukur untuk pekerjaan-Mu di atas bumi 

ini. Kami ingin menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama 
dan menjadi alat yang berguna untuk kerajaan-Mu. 

Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 36-37; Kisah Para Rasul 15: 22-41 



15 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PENGHALANG TERBESAR UNTUK TUAIAN BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Pengkhotbah 11:1-5 
 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 11:4 Jika engkau selalu menunggu-
nunggu keadaan yang sempurna untuk menabur, 
engkau tidak akan menuai, tidak akan ada sesuatu pun 
yang dapat kauhasilkan. (FAYH) 
 
Tidak ada makan siang yang gratis. Itulah salah satu 
prinsip yang dipegang kebanyakan orang. Namun, Rory 
membelikan makan siang untuk seorang ibu 
gelandangan dan anaknya yang tampak belum makan 
berhari-hari. Padahal ia sendiri sedang kekurangan dan 
gajiannya masih seminggu lagi. Bertahun-tahun 
kemudian, Rory kehilangan pekerjaannya dan ia pun 
mengikuti wawancara kerja di suatu perusahaan. Tak 
terduga, pemiliknya adalah ibu yang pernah 
dibelikannya makanan. Ibu itu berkata, “Kau tahu, 
malam itu sebenarnya aku hendak mengakhiri hidupku 
dan putriku. Namun makanan darimu bukan saja 
menghangatkan perutku, tetapi juga memberikan 
kekuatan baru. Seandainya hari itu aku melaksanakan 



niat itu, tentu aku tidak akan bertemu seorang teman 
lama yang kemudian membantuku membangun 
impianku. Sekarang, aku bisa memberikanmu 
pekerjaan ini atau memodali usahamu sendiri. 
Pilihlah.” 
 
Ketika kita memberi, lakukanlah itu seperti yang 
dikatakan dalam bacaan hari ini, selayaknya 
“melemparkan roti ke dalam air”. Dengan tidak 
mengharapkan balasan. Bahkan, dalam terjemahan 
versi FAYH, perumpaman ini diterjemahkan sebagai: 
“Berilah dengan limpah”. Bukan pemberian biasa-biasa 
saja atau sekadarnya. Malah mungkin, melebihi 
kemampuan kita. Pemberian seperti itu tentunya tidak 
mudah. Namun, ketika kita berani memberi dengan 
berlimpah, sesungguhnya kita tengah menaburkan 
benih profetik. Meskipun kita tidak menantikan apa-
apa, Tuhan akan memastikan bahwa pemberian-
pemberian itu kembali pada kita (Pkh. 11:1). Walaupun 
kita tidak dapat menduga waktunya, benih itu akan 
kembali sebagai tuaian yang berlimpah pula. 
 
Ya, jangan biarkan ketakutan kita akan penghidupan 
kita sendiri membuat kita bimbang dan ragu untuk 
menaburkan benih profetik. Percayalah, sekali Tuhan 
berfirman, Dia akan memastikan perkataan-Nya 
terjadi. Jika kita menabur dengan sukacita, kita pasti 
akan menuai sukacita besar. Tuhan yang 



memperhatikan setiap jengkal hidup kita akan 
membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan 
mujizat keuangan besar dalam hidup kita. (MV.L)  
 
RENUNGAN 
MENABURLAH DENGAN IMAN, sebab KEBIMBANGAN 
dan KERAGUAN adalah PENGHALANG TERBESAR bagi 
kita untuk bisa menabur serta menuai. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah sikap hati Anda dalam memberi 

selama ini?  
2. Mengapa kebimbangan dan keraguan dapat menjadi 

penghalang terbesar untuk memperoleh tuaian? 
3. Apa saja yang bisa Anda lakukan dalam waktu dekat 

ini untuk menabur dengan iman? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu 
meneguhkan kembali iman kami. Kami mau belajar 

untuk memberi dengan berani dan bersukacita. Biarlah 
semua mujizat yang Engkau berikan kepada kami 

dapat dipergunakan untuk memberkati banyak orang. 
Karena Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat 
dan terang bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 38-40; Kisah Para Rasul 16:1-21 

 



16 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
RAHASIA MENJADI PENABUR YANG PENUH SUKACITA 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 13:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 13:3 Dan sekalipun aku membagi-bagikan 
segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan 
tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak 
mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya 
bagiku. 
 
Jauh lebih indah dari perhiasan ratu mana pun di dunia 
ini, seperti itulah rambut panjang Della. Bagi Jim yang 
berpenghasilan kecil, selain jam saku emas warisan 
kakeknya, rambut istrinya adalah satu-satunya 
kebanggaannya. Namun, Della begitu ingin 
memberikan hadiah Natal yang cukup berharga untuk 
Jim. Ia pun menjual rambut indahnya. Dengan uang itu, 
ia membeli rantai emas elegan untuk jam suaminya. 
Namun ternyata, Jim telah membelikan Della sisir 
rambut bertakhtakan perhiasan. Untuk itu, ia telah 
menjual jam emasnya. Baik hadiah Della maupun Jim, 
sama-sama tidak bisa digunakan. Namun, mereka telah 
menemukan harta karun yang jauh lebih berharga. 



Sekarang mereka menyadari, sejauh apa mereka 
sanggup berkorban untuk satu sama lain. 
 
Cerita pendek legendaris karya O. Henry yang berjudul 
“The Gift of the Magi” ini menunjukkan kepada kita 
besarnya kekuatan cinta. Cinta membuat kita rela 
berkorban untuk orang yang kita kasihi. Cinta itu 
sendiri bukan hanya hadiah terbesar, tetapi juga 
terbijak. Tanpa dorongan cinta, pemberian kita bisa 
menjadi suatu keharusan, kewajiban, atau bahkan 
paksaan. Pemberian seperti ini tentu tidak akan pernah 
bisa menyentuh hati sang penerima. 
 
Tepat seperti yang Paulus katakan, sekalipun ia 
memberikan semua yang ia miliki, tetapi jika tidak 
didasari oleh kasih, maka semua itu sia-sia belaka. Itu 
sebabnya, jika kita ingin menjadi bagian di ladang-Nya 
Tuhan dan menabur dengan sukacita, kita perlu 
memiliki hubungan yang benar terlebih dahulu dengan 
Tuhan. Saat kita memiliki hubungan kasih yang 
mendalam dengan Tuhan, menabur tidak lagi berat 
bagi kita. Justru rasanya kita ingin memberi dan 
memberi untuk menyenangkan hati Tuhan. 
Persembahan seperti inilah yang Tuhan sukai, dan Dia 
pun akan memberikan kita kejutan-kejutan tak 
terduga. Mujizat keuangan besar hanyalah salah satu di 
antaranya. Bersiaplah, karena Tuhan akan menghiasi 
hidup kita dengan mujizat-mujizat-Nya. (MV.L) 



RENUNGAN 
Salah satu rahasia menjadi PENABUR YANG PENUH 
SUKACITA adalah CINTA YANG MENDALAM KEPADA 
TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, penabur seperti apakah Anda 

selama ini? 
2. Mengapa penting bagi Anda untuk menjadi penabur 

yang penuh sukacita? 
3. Bagaimana Anda dapat menjadi penabur yang 

penuh sukacita? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang 
begitu besar kepada kami. Penuhi hati kami dengan 

kasih-Mu, dan ajari kami untuk menjadi pengejar hati-
Mu. Agar kami boleh memiliki hubungan yang intim 

dengan-Mu dan juga hati yang ingin membalas kasih-
Mu. Sehingga kami pun bisa menjadi penabur yang 
penuh sukacita bagi Kerajaan-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 41-42; Kisah Para Rasul 16:22-40 



17 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PEMBERIAN YANG TIDAK MASUK AKAL 

 
BACAAN HARI INI 
1 Korintus 2:1-16 
 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 2:9 Tetapi seperti ada tertulis: "Apa yang 
tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah 
didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di 
dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah 
untuk mereka yang mengasihi Dia." 
 
Antony merupakan pekerja paruh waktu yang 
berpenghasilan pas-pasan. Ia bekerja sebagai pembuat 
adonan di sebuah toko roti di kotanya. Ia adalah sosok 
yang jujur, pekerja keras, dan beriman besar. Selain itu, 
ia juga dikenal baik hati. Setiap hari ia membagikan roti 
kepada tetangga-tetangganya. Salah satunya Nenek 
Martha, yang tinggal sebatang kara di sebelah 
rumahnya.  
 
Suatu ketika, Antony tidak sengaja merusak oven 
majikannya. Ia pun dipecat tanpa diberi gaji. Padahal, 
minggu itu adalah waktunya untuk memberikan 
persembahan persepuluhan. Sebelum hari Minggu 



tiba, Antony mendapatkan kabar bahwa salah satu 
anak gerejanya di kota lain mengalami kebakaran. Ia 
pun memasukan semua hasil kerja kerasnya ke amplop 
persembahan dan hampir tidak memiliki sisa uang 
dalam tabungannya. Ia tidak menyesalinya sama sekali. 
Malah, hatinya diliputi sukacita karena masih bisa 
memberikan yang terbaik—bahkan tidak masuk akal 
bagi banyak orang—kepada Tuhan. Ketika pulang ke 
rumah, ia sangat terkejut, sebab rumahnya didatangi 
pemuda kaya raya. Pemuda itu sangat berterima kasih 
karena selama ini Antony telah berbaik hati kepada 
neneknya. Secara mendadak, Antony pun diberi modal 
usaha untuk membuka toko roti sendiri. 
 
Memberi memang tidak selalu mudah, terkadang kita 
pun masih ragu untuk memberikan terbaik untuk 
Tuhan. Padahal, Tuhan tidak pernah membutuhkan 
persembahan dari kita. Tuhan bisa menggerakkan siapa 
saja untuk mendukung pekerjaan-Nya di bumi. Namun, 
bila Tuhan memberikan satu dorongan, bahkan yang 
kecil, dalam hati kita, itu berarti Dia memilih kita untuk 
menjadi bagian dalam pekerjaan besar-Nya. Tuhan pun 
tidak melihat besar kecilnya pemberian kita. Yang Dia 
cari adalah hati yang mau menabur dengan sukacita. 
Percayalah, ketika kita memberikan segenggam kepada 
Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memastikan untuk 
memberikan segenggam kepada kita. Sungguh tak 
terbayangkan berkat segenggaman tangan-Nya. Itu 



berarti, tingkap-tingkap langit dibukakan dan mujizat 
keuangan besar dicurahkan atas hidup kita.  
 
RENUNGAN 
Jika kita bisa MEMBERI KEPADA TUHAN dengan tidak 
masuk akal, Tuhan pun juga akan MEMBERIKAN 
DENGAN TIDAK MASUK AKAL kepada kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda bisa memberi kepada Tuhan dengan 

tidak masuk akal? 
2. Jika belum, kendala apa yang Anda rasakan untuk 

tidak bisa memberikan terbaik kepada Tuhan? 
3. Komitmen apa yang Anda akan ambil untuk bisa 

terus memberikan terbaik kepada Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Tuhan yang Mahabaik, kami tahu dan sadar 

bahwa apa yang dari pada-Mu itu adalah yang terbaik 
untuk kami. Kami juga tahu bahwa apa yang Kau 

sediakan dan akan diberikan itu pasti tidak masuk akal 
bagi kami. Ajar kami untuk terus mengasihi-Mu Bapa, 

ajar kami untuk juga bisa memberikan yang terbaik 
kepada-Mu, Tuhan kepujianku. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 1-3; Kisah Para Rasul 17:1-15 


