


25 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
RAHASIA MENGALAMI MUJIZAT KEUANGAN BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Lukas 16:10-13 
 
RHEMA HARI INI 
Lukas 16:13 Seorang hamba tidak dapat mengabdi 
kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan 
membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau 
ia akan setia kepada yang seorang dan tidak 
mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi 
kepada Allah dan kepada Mamon." 
 
Penuh cinta dan pengabdian, itulah Tirza setelah 
mengenal Yesus. Walau harus berjalan kaki setiap kali 
ke gereja, hatinya tetap bersukacita. Ia juga sangat 
rajin bersyafaat untuk gerejanya. Setelah berumah 
tangga, Tirza dikaruniai dua anak. Kebutuhan ekonomi 
yang terus meningkat, membuat hati Tirza mulai ketar-
ketir. Waktu doanya mulai lebih banyak digunakan 
untuk menggumulkan perekonomian rumah tangganya 
daripada untuk jiwa-jiwa. Ia mulai berandai-andai, 
"Andai aku punya banyak uang." Lalu ia mengambil 
komitmen untuk melayani lebih lagi, dengan harapan 
Tuhan juga akan memberkatinya lebih lagi. Sekian 



waktu berlalu, apa yang Tirza harapkan, tak kunjung 
terjadi. Tanpa ia sadari hatinya mulai kecut. Ia sudah 
tidak bisa bersukacita dan bergairah lagi dengan setiap 
firman yang didengarkannya. Tanpa disadarinya, Tirza 
mulai kehilangan kasih mula-mula dan anugerah Tuhan 
dalam hidupnya. 
 
Sering kali, itulah yang terjadi pada anak-anak Tuhan. 
Sedikit demi sedikit, hati kita bergeser dari cinta akan 
Tuhan menjadi cinta akan uang. Di satu sisi hati kita 
mengasihi Tuhan, tetapi di sisi lain, keinginan untuk 
sukses secara materi membuat kita menjadi orang-
orang yang penuh ambisi dan cinta uang. Akhirnya, hal 
tersebut membuat kita kehilangan sukacita dan damai 
sejahtera. Yakobus 1:8 berkata, "Sebab orang yang 
mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.” 
Bagaimanapun, seorang hamba tidak dapat mengabdi 
kepada dua tuan. Ia pasti akan pilih kasih.  
 
Oleh karena itu, mari introspeksi diri kita. Termasuk 
yang manakah kita? Seorang yang mencintai Tuhan 
karena faktor kasih atau faktor uang? Pengharapan 
Tuhan dalam Yakobus 4:8 adalah supaya kita 
mentahirkan dan menyucikan hati kita dari yang jahat. 
Sebab, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang 
sungguh-sungguh mengasihi-Nya dan menjadikan-Nya 
yang terutama untuk Dia curahkan mujizat keuangan 
besarnya. 



RENUNGAN 
Rahasia mengalami MUJIZAT KEUANGAN BESAR 
adalah FAKTOR KASIH, sebab Tuhan mencari orang 
yang CINTA TUHAN, bukan cinta uang. 
 

APLIKASI 
1. Apa rahasia atau faktor penentu untuk kita dapat 

mengalami mujizat keuangan besar?  
2. Orang seperti apakah yang sedang Tuhan cari untuk 

Dia dapat curahkan berkat-Nya? 
3. Bagaimana Anda dapat memurnikan motivasi Anda 

dalam mencari Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas mujizat keuangan besar yang 
sudah Engkau nyatakan bagi kami. Siapkan hati kami 
Tuhan, sehingga hati kami adalah hati yang berkenan 
kepada-Mu. Hati yang selalu mengasihi Tuhan dengan 

segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. 
Bukan hati yang mendua, yang mendekat kepada 

Tuhan karena faktor uang, tetapi karena faktor kasih. 
Sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi 

banyak orang, karena Engkau temukan kami setia dan 
dapat dipercaya untuk mengelola mujizat keuangan 

besar yang Engkau sediakan bagi kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 23-25; Kisah Para Rasul 21:18-40 



26 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PENENTU LEVEL OTORITAS KEUANGAN 

 

BACAAN HARI INI 
Ulangan 8:11-20 
 

RHEMA HARI INI 
Ulangan 8:18 Tetapi haruslah engkau ingat kepada 
TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan 
kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, 
dengan maksud meneguhkan perjanjian yang 
diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek 
moyangmu, seperti sekarang ini. 
 

Saat kegagalan demi kegagalan membentur hidup kita, 
mudah bagi kita untuk menjadi kecewa dan bahkan 
menyalahkan Tuhan. Namun tidak demikian dengan 
William Colgate. Saat seorang teman menasihatinya, 
“Berikan hatimu pada Tuhan. Berikan juga kepada 
Tuhan apa yang menjadi hak-Nya. Buatlah sabun 
dengan sepenuh hati, dan kau akan menjadi pembuat 
sabun ternama di New York," ia pun menurutinya. 
Sejak itu William mulai belajar hidup dekat dengan 
Tuhan, dan mulai setia mengembalikan persepuluhan. 
Ia percaya, dengan melakukannya berarti ia mengakui 
bahwa Tuhanlah penyedia segala sesuatu dalam 
hidupnya. Termasuk kesempatan-kesempatan yang 



didapatkannya dan juga bahan-bahan yang dipakainya 
dalam membuat produk.  
 

Seiring waktu, ia pun menguasai pasar sabun tangan, 
sabun toilet dan sabun cukur. Sebagai ungkapan syukur 
dan kasihnya yang semakin berkembang kepada 
Tuhan, ia pun mempraktikkan pemberian yang 
meningkat dari waktu ke waktu. Bukan hanya 10% dari 
penghasilannya lagi, tetapi persembahannya menjadi 
20%, 30%, sampai 50%. Belum lagi persembahan 
khusus berupa dana sosial, dana pendidikan, kegiatan 
misionaris, pengelolaan lembaga Alkitab, dan masih 
banyak lagi. Tuhan pun tidak mau berhutang, sejak 
berdirinya dari tahun 1806 sampai sekarang, Dia 
membuat perusahaan Colgate menjadi salah satu 
perusahaan paling sukses di Amerika. 
 

Saat ini adakah di antara kita merasa jatuh bangun 
dalam hal keuangan? Ketahuilah, sikap hati kita 
menentukan rancangan berkat Tuhan bagi kita. Jangan 
menyerah, belajar hidup dekat dengan Tuhan, dan 
kasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu adalah modal 
paling penting untuk mencapai sukses dalam bidang 
keuangan. Bangkit, kerjakan lagi bagian kita, Tuhan 
yang melihat hati kita pun akan membela kita. Saat 
Tuhan mencurahkan mujizat keuangan besar-Nya, 
jangan alihkan hati kita. Teruslah mengasihi Tuhan 
dengan sepenuh hati, dan kita akan menjadi saksi 



tentang apa yang bisa Dia kerjakan bagi orang yang 
mengasihi-Nya dengan sepenuh hati. Amin. 
 

RENUNGAN 
LEVEL OTORITAS KEUANGAN yang Tuhan percayakan 
kepada kita ditentukan oleh LEVEL KASIH kita kepada 
Tuhan. 
 

APLIKASI 
1. Menurut Anda, sudahkah Anda mengasihi Tuhan 

melebihi segala berkat yang Anda nantikan? 
Mengapa demikian?  

2. Mengapa level otoritas keuangan ditentukan oleh 
level kasih kita kepada Tuhan? 

3. Bagaimana Anda dapat meningkatkan level kasih 
Anda kepada Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih atas besar kasih-Mu 

atas kami. Kami pun mau mengasihi Engkau dengan 
segenap hati kami, tak peduli apa pun kenyataan yang 

harus kami hadapi. Engkaulah yang terutama dan 
pertama. Kami percaya, karena kasih-Mu, Engkau akan 

mengarahkan langkah kaki kami ke bawah tingkap-
tingkap langit-Mu yang akan Engkau bukakan bagi 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 26-28; Kisah Para Rasul 22 



27 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
RAHASIA MUJIZAT KEUANGAN TERBESAR 

 

BACAAN HARI INI 
Yakobus 4:1-10 
 

RHEMA HARI INI 
Yakobus 4:3 Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak 
menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab 
yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk 
memuaskan hawa nafsumu. 
 

John dan Jim adalah bocah terkaya di seluruh muka 
bumi. Ayah mereka memiliki kekayaan yang tak 
terhitung jumlahnya. Meski demikian, sementara 
teman-teman kaya mereka mendapatkan apa saja yang 
mereka inginkan dari orangtua mereka, ayah mereka 
tidak terbiasa memanjakan mereka dengan harta. 
Namun, saat mereka lulus kuliah, ayah mereka 
memberi mereka kesempatan untuk meminta apa saja. 
Jim pun langsung meminta sejumlah uang yang cukup 
besar untuk jalan-jalan keliling dunia dengan sangat 
nyaman selama setahun. Lalu ia mendorong John 
meminta yang sama, agar mereka dapat menikmatinya 
bersama-sama. Meski sangat ingin mengikuti rencana 
Jim untuk bersenang-senang, tetapi John terpikirkan 
rencana lainnya. Ia tahu ayahnya memiliki kerinduan 



besar untuk membantu orang-orang miskin dan 
terlantar, tetapi urusan perusahaan yang begitu 
banyak terlalu menyita perhatiannya. Akhirnya John 
meminta dana sebesar yang Jim perlukan, tetapi untuk 
membangun yayasan besasiswa anak-anak dari 
keluarga tak mampu. 
 

Saat Jim berangkat ke negara tujuan pertamanya, John 
menandatangani kontrak pembangunan yayasannya. 
Setahun kemudian, Jim pulang tanpa membawa 
sepeser pun. Sementara itu, John berhasil menggalang 
dana seratus kali lipat dari modal yang ayahnya 
berikan. Ia pun memiliki dua yayasan lain. Satu untuk 
orang tua yang terlantar dan yang satu lagi bergerak di 
bidang medis. Tidaklah mengherankan ketika ayah 
mereka memberikan John akses dan otoritas atas 
kekayaan pribadinya.  
 

Tidak ada ayah yang tidak senang ketika anaknya 
mengetahui isi hatinya dan melakukan apa yang 
disukainya. Demikian pula dengan Bapa kita di sorga. 
Sebab hal itu membuktikan bahwa kita tulus mengasihi 
Tuhan, bukan karena mengharapkan berkat-Nya. 
Bahwa kita lebih memikirkan kepentingan-Nya 
ketimbang keinginan-keinginan pribadi kita. Ketika hati 
Tuhan tersentuh oleh hati kita, Dia pun tidak akan 
menahan-nahan hujan berkat-Nya atas kita. Tingkap-
tingkap langit dibukakan-Nya untuk kita dan mujizat 



keuangan besar sungguh-sungguh terjadi dalam hidup 
kita. (MV.L) 
 

RENUNGAN 
Rahasia MUJIZAT KEUANGAN TERBESAR adalah 
MEMINTA SESUATU YANG MENYENANGKAN TUHAN, 
bukan menyenangkan diri sendiri. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, permintaan seperti apakah yang 

menyenangkan hati Tuhan?  
2. Sudahkah permintaan-permintaan Anda saat ini 

menyenangkan hati-Nya? Mengapa demikian? 
3. Bagaimana Anda dapat mencari tahu dan kemudian 

meminta sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? 
 

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

memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih 
untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Bapa, kami ingin 

membalas kasih-Mu. Kami ingin memfokuskan hati, 
pikiran, dan hidup kami kepada keinginan-Mu dalam 

hidup kami. Sehingga kami pun dapat belajar meminta 
sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 29-30; Kisah Para Rasul 23:1-15 



28 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
TANDA ORANG YANG SUNGGUH-SUNGGUH 

MENGASIHI TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 119:93-106 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 119:97 Betapa kucintai Taurat-Mu! Aku 
merenungkannya sepanjang hari. 
 
Hari itu sekolah Cio pulang satu jam lebih awal, tetapi 
ia lupa memberi tahu Mama. Teman-teman Cio pun 
mengajaknya main ke mall dekat sekolah. Sebenarnya 
ia ingin sekali ikut, tetapi ia teringat pesan mamanya 
agar tidak keluyuran dan tetap menunggu di sekolah 
bila mama belum menjemputnya. Ia teringat betapa 
bingung mamanya saat ia pergi main ke rumah 
temannya terakhir kali sekolah selesai lebih awal. Ia 
tidak tega mengingat wajah mamanya tercinta yang 
hampir menangis dan cemas mencarinya waktu itu. 
Akhirnya, Cio memutuskan menunggu di sekolah. 
Ketika Mama menjemputnya, ia bercerita bahwa tadi 
sebenarnya ia ingin ikut teman-temannya ke mall dan 
membeli es serut kesukaannya. Mamanya tersenyum 
dan memeluknya. Tak disangka, mamanya mengajak 



Cio mampir ke toko kue dan membelikannya es krim 
cokelat yang besar, juga kue kering favoritnya.  
 
Orang yang sungguh-sungguh mencintai pasti 
memperhatikan, mematuhi, dan selalu mengingat apa 
yang disukai dan tidak disukai orang yang dicintainya. 
Bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita 
pasti juga mengasihi firman-Nya. Sebab hanya lewat 
firmanlah kita bisa bergaul, lebih mengenal, dan 
mengerti kehendak-Nya. Tak heran Daud yang begitu 
mencintai Tuhan suka merenungkan firman siang dan 
malam. Bagi Daud, firman bukan hanya sebuah tulisan, 
tetapi sebuah pribadi yang hidup. Tuhan sendiri 
berfiman “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan 
menuruti segala perintah-Ku.” (Yoh. 14:15) 
 
Bagi Tuhan, cinta adalah sebuah kesetiaan. Setia pada 
perintah dan larangan-Nya. Barangsiapa mengasihi 
Tuhan dan setia pada firman-Nya, ia akan menuai 
kebijaksanaan, akal budi, pengertian, pengajaran, dan 
tentu saja kasih karunia dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak 
segan-segan melimpahi semua orang yang 
mengasihinya dengan berkat dan semua kebaikan. Apa 
pun yang kita kerjakan, Tuhan sendiri yang akan 
mengajar kita dengan hikmat-Nya. Kondisi sesulit apa 
pun yang kita hadapi saat ini, bukanlah halangan bagi 
Tuhan untuk memberi kita mujizat keuangan yang 



besar. Semua tergantung seberapa besar kita 
mengasihi Tuhan dan firman-Nya. (PF) 
 
RENUNGAN 
Orang yang MENGASIHI TUHAN dengan segenap hati, 
pasti juga MENGASIHI FIRMAN-NYA dengan sungguh-
sungguh. 
 
APLIKASI 
1. Apa arti firman Tuhan bagi Anda? 
2. Adakah perbedaan yang dibawa firman Tuhan dalam 

hidup Anda? Sebutkan. 
3. Apa bukti dalam tindakan nyata bahwa Anda 

mengasihi Tuhan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkenan 
membuka diri-Mu kepada kami melalui firman-Mu. 
Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi 

jalan kami. Kau tunjukkan jalan-jalan yang benar bagi 
kami yang mengasihi-Mu. Betapa kami sangat 

mengasihi firman-Mu yang memberi kekuatan dan 
penghiburan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 31-32; Kisah Para Rasul 23:16-35 



01 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
RAHASIA MENGAKSES HIKMAT DARI ATAS 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 2:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 2:6 Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, 
dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. 
 
“Kurenungkan firman-Mu, siang dan malam. Kupegang 
perintah-Mu dan kulakukan.” Ini adalah penggalan lagu 
yang mungkin sering kita nyanyikan sebelum atau 
sesudah mendengarkan khotbah dalam suatu 
kebaktian. Namun, apakah syair yang ada dalam lagu 
tersebut benar-benar diterapkan dalam hidup kita? 
Atau mungkin hanya sebatas ucapan bibir saja? Tanda 
seseorang mencintai sesuatu adalah ia akan mengingat 
apa yang disukainya dan bahkan rela melakukan apa 
pun demi yang dicintainya. Demikian juga jika kita 
sungguh-sungguh mencintai Tuhan, berarti kita akan 
mencari tahu dan melakukan apa pun yang menjadi 
kerinduan hati-Nya. Salah satu cara kita mengetahui isi 
hati Tuhan adalah dengan membaca firman Tuhan.  
 



Daud adalah orang yang cinta Tuhan dan mencintai 
firman Tuhan. Mazmur 1 menceritakan tentang 
bagaimana ia merenungkan firman siang dan malam. 
Cara Daud merenungkan firman Tuhan 
memperlihatkan sekilas bagaimana kualitas cintanya 
kepada Tuhan. Bagi Daud, firman Tuhan bukan hanya 
tulisan, tetapi Pribadi yang hidup. Ketika ia menabur 
waktu dan hidupnya untuk firman, Daud pun menuai 
sesuatu yang ajaib. Ia memperoleh kebijaksanaan, akal 
budi, pengertian, dan pengajaran melampaui akal 
manusia biasa. Itulah hikmat dari atas. 
 
Ya, hanya ketika cinta kita pada firman berkobar-kobar, 
maka kita akan membaca dan merenungkan firman 
dengan kehausan serta kelaparan yang sangat besar. 
Kita akan menyerap firman sebanyak mungkin dan 
membaca ayat demi ayat tanpa terasa. Saat kecintaan 
kita pada firman berkobar seperti inilah, hati Tuhan 
tersentuh, dan Dia akan berkenan untuk membukakan 
isi hatinya. Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik 
bagi kita, Tuhan akan memberitahu kita kesempatan-
kesempatan mendapatkan keuntungan besar yang 
tidak terlihat sebelumnya, dan Tuhan akan mengajari 
kita bagaimana kita harus mengambil keputusan. Jika 
seperti itu, kita tidak bisa miskin lagi, kita pasti hidup 
dalam mujizat keuangan besar. Oleh karena itu, 
semakin hari semakin cintailah firman Tuhan. (LEW) 
 



RENUNGAN 
Sadarilah bahwa CINTA FIRMAN TUHAN adalah rahasia 
mengakses HIKMAT DARI ATAS. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mencintai firman Tuhan sungguh-

sungguh? Jika sudah atau belum, mengapa? 
2. Adakah penghalang bagi Anda untuk mencintai 

firman Tuhan lebih lagi? Sebutkan ! 
3. Apa yang Anda lakukan agar firman yang Anda baca 

benar-benar hidup dalam kehidupan Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami 
untuk lebih lagi mencintai kebenaran firman-Mu. 
Ajarkan kami selalu hidup dalam firman-Mu dan 

biarlah kami sungguh-sungguh mencintai firman-Mu 
serta melakukannya. Kami percaya hikmat dari atas itu 

akan Kau curahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami sudah berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 33-34; Kisah Para Rasul 24 
 



02 MARET 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

HUBUNGAN ANTARA KASIH DAN KETAATAN 

 
BACAAN HARI INI 
1 Yohanes 5:1-15 
 
RHEMA HARI INI 
1 Yohanes 5:3a Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, 
bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. 
 
“Memangnya kenapa nggak boleh, Pa?” tanya Nina 
ketika ayahnya melarangnya jajan es di sekolah. 
Ayahnya menjawab, “Makan es itu nggak baik, Nina.” 
Sedikit merajuk, Nina membalas, “Satu saja kan nggak 
apa-apa, Pa.” Mendengar itu, ayah Nina berkata, 
“Kalau kamu sayang Papa, kamu nurut kata-kata Papa, 
ya.” Untuk sesaat Nina terdiam, lalu ia mengangguk 
dan memeluk ayahnya. Hari-hari selanjutnya, Nina 
menahan diri untuk tidak jajan es. Setiap kali melihat 
teman-temannya membeli es lilin, es serut, ataupun es 
teh manis, tentu saja ia tergoda. Namun, ia selalu 
membayangkan ayahnya dan juga perkataannya. Rasa 
sayang pada sang ayah timbul di hatinya dan tekadnya 
pun kembali kuat. Tanpa sepengetahuan Nina, ayahnya 
mengawasinya. Ia mencari informasi dari guru-guru 



dan pegawai kantin. Betapa senang hatinya, saat ia 
mendapati anaknya benar-benar mentaati 
perintahnya. Meskipun ulang tahun Nina masih lama, 
tetapi ia mempersiapkan hadiah spesial, yang ia tahu 
akan membuat anaknya itu melonjak kegirangan. 
 
Sering kali, kita mendapati perintah-perintah Tuhan 
tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Saat kita 
disakiti, Tuhan meminta kita untuk mengampuni. 
Bahkan Tuhan memerintahkan untuk mengasihi musuh 
kita. Sewaktu kita ingin menabung, Tuhan malah ingin 
kita menabur. Padahal kita sedang berkekurangan, 
tetapi Tuhan mendorong kita untuk memberi. Semua 
terasa tidak masuk akal, dan mungkin menyakitkan.  
 
Namun, seperti Nina yang teringat akan ayahnya, 
ketika kita teringat Allah, akan kasih dan kebaikan-Nya, 
dan saat kasih kita kepada-Nya mengalir di hati kita, 
semua ketidakrelaan kita pun akan tersingkirkan. 
Dorongan untuk menuruti keinginan hati kita 
tergantikan dengan keinginan untuk melakukan apa 
yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya, 
mustahil untuk mentaati Allah tanpa mengasihi-Nya. 
Dan mustahil untuk tidak mentaati-Nya bila kita 
mengasihi-Nya. Saat Tuhan melihat kasih kita, 
bagaimana mungkin Dia tidak mencurahkan mujizat 
keuangan besar-Nya atas hidup kita? (MV.L) 
 



RENUNGAN 
LEVEL KASIH kita kepada Tuhan menentukan LEVEL 
KETAATAN kita terhadap PERINTAH-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, sudah seberapa taatnya Anda 

kepada perintah-perintah yang Tuhan berikan?  
2. Mengapa level ketaatan kita ditentukan oleh level 

kasih kita kepada Tuhan? 
3. Bagaimana Anda dapat meningkatkan level kasih 

Anda kepada Tuhan? 
 

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

terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami dapat 
mengasihi-Mu. Bapa, ampuni kami apabila masih ada 
perintah-perintah-Mu yang masih belum kami taati. 

Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, ya Tuhan, agar 
kami dapat mentaati setiap perintah-Mu dengan 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 35-36; Kisah Para Rasul 25 
 



03 MARET 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PENGUKUR KASIH KITA KEPADA TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Yohanes 21:15-19 
 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 21:15 Sesudah sarapan Yesus berkata kepada 
Simon Petrus: "Simon, anak Yohanes, apakah engkau 
mengasihi Aku lebih dari pada mereka ini?" Jawab 
Petrus kepada-Nya: "Benar Tuhan, Engkau tahu, 
bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya: 
"Gembalakanlah domba-domba-Ku." 
 
Setiap hari, Kaleb mengikuti banyak kegiatan gereja. 
Hari Senin ia pelayanan radio altar. Hari Selasa datang 
El Shadai Praise Center. Hari Rabu ikut gebyar pelayan 
Tuhan. Kamis pelayanan komsel. Jumat pelayanan di 
ibadah Bahasa Jawa. Sabtu pelayanan Pondok Daud 
dan latihan musik. Hari Minggu melayani sebagai 
fotografer dan pemain musik. Suatu ketika, seorang 
teman bertanya mengapa Kaleb mau melakukan 
semuanya itu. Kaleb menjawab, “Karena Tuhan 
terlebih dahulu mengasihiku, Tuhan telah 
menyelamatkankanku, Tuhan telah memberiku 
berbagai talenta yang harus kukembangkan untuk 



melayani orang lain demi kemuliaan nama-Nya. Aku 
percaya, aku tidak akan pernah berkekurangan karena 
Tuhan yang akan memberikan upahku.”  
 
Dalam kisah di atas, Kaleb mewujudnyatakan kasihnya 
kepada Tuhan dengan berbagai kegiatan pelayanan di 
gereja. Lalu, bagaimanakah Anda menunjukkan kasih 
kepada Allah selama ini? Dalam bacaan hari ini, Yesus 
berkata kepada Petrus, jika ia mengasihi-Nya lebih dari 
yang lain, Tuhan ingin Petrus menggembalakanlah 
domba-dombaNya. Jika kita sungguh-sungguh 
mengasihi Tuhan, sudah sewajarnya kita rindu untuk 
melakukan sesuatu bagi-Nya. Tuhan bahkan 
memberikan petunjuk kepada kita bahwa Dia ingin kita 
bisa terlibat dalam penggembalaan domba-domba 
milik-Nya di dalam gereja.  
 
Ya, orang yang mengasihi Tuhan pasti bersukacita 
melayani di gereja Tuhan. Orang yang mengasihi 
Tuhan, pasti bersemangat menyelamatkan jiwa. Satu 
hal perlu kita ketahui, kalau kita mencari terlebih 
dahulu Kerajaan-Nya, Kalau kita mengutamakan 
pekerjaan-Nya, dukungan surga pasti akan tersedia 
bagi kita. Dalam Matius 6:33 pun tertulis “Tetapi 
carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.” Inilah 
rahasia terpenting untuk mengalami mujizat keuangan 
besar bersama Tuhan. 



Karena itu, mari kita bangkit untuk semakin mengasihi 
Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita semakin 
mencintai firman-Nya, semakin mentaati firmanNya, 
dan semakin terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk 
selamatkan jiwa-jiwa, maka mujizat keuangan besar 
akan Tuhan curahkan atas hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan MENGUKUR KASIH kita kepada-Nya dari 
bagaimana kita MENGUTAMAKAN PEKERJAAN-NYA. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda terlibat dalam pelayanan di gereja? 
2. Jika sudah pelayanan, apa motivasi Anda dalam 

melayani? Jika belum, berdoalah dan mulailah ikut 
pelayanan di gereja! 

3. Bagaimana Anda bisa mulai mengutamakan 
pekerjaan-Nya dalam hidup Anda?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah 
mengasihi dan menyelamatkan kami. Sebagai 

ungkapan rasa syukur, kami rindu untuk melayani-Mu 
lebih sungguh. Kami mohon Engkau layakkan kami dan 
murnikan motivasi kami. Kami ingin Engkau pakai kami 
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menjadi saksi-Mu dan 

menjadi bukti kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa. Amin.” 



 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 37-39; Kisah Para Rasul 26 


