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SETIA DALAM KEUANGAN 

RENUNGAN:  Lukas 16:10-13.

Setiap orang percaya adalah bendahara-bendahara Tuhan. Tuhan mau agar 
kita dapat menjadi bendahara yang baik artinya dapat mengelola berkat yang 
Tuhan berikan dengan bijaksana.  Ayat tersebut diatas juga berlaku dalam hal 
kita mengelola keuangan . Jika kita bijaksana dalam mengelola berkat yang 
Tuhan berikan , maka Tuhan akan mempercayakan berkat yang lebih besar lagi. 
Filipi 4:19 mengatakan ” Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut 
kekayaan dan kemuliaanNya dalam Kristus Yesus”. Ini berarti bahwa anak-anak 
Tuhan tidak akan pernah hidup berkekurangan. Jika ada yang masih hidup 
berkekurangan, mungkin kita belum menjadi bendahara yang baik. Bendahara 
yang baik mengetahui prioritas pengeluarannya dan dapat mengendalikan diri dari 
pengeluaran yang tidak diperlukan. Mereka dapat dengan bijaksana membagi 
pengeluarannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, pelayanan dan membantu 
keperluan disekitarnya. Seorang bendahara yang baik tidak akan menjadikan 
uang sebagai mammon dalam kehidupannya. Jika kita ingin semakin diberkati 
oleh Tuhan, kita harus dapat menjadi bendahara yang dipercaya oleh Tuhan.  

DEKLARASI:  1 Timotius 6:10:” Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab 
oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan 
menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka”.

TINDAKAN: Saya mau menyalurkan berkat yang Tuhan berikan dengan bijaksana. 

DOA: Saya berdoa agar gereja Tuhan dipakai untuk memberkati bangsa ini. 

SETIA SAMPAI AKHIR

RENUNGAN:  Matius 24:1-14.

Kita hidup dihari-hari yang jahat karena iblis sedang bekerja dengan kapasitas 
maksimal untuk membawa sebanyak-banyaknya manusia masuk neraka. Iblis 
juga akan terus mencari kesempatan untuk menyerang kehidupan anak-anak 
Tuhan supaya mereka menjadi kecewa, pahit, tertekan, sibuk dengan masalah 
kehidupan,  kehilangan kasih mula-mula dan akhirnya meninggalkan Tuhan. 
Dengan melihat apa yang sedang dilakukan iblis, yang harus kita lakukan adalah 
berjaga-jaga dan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah ( Efesus 6:10-
18). Tetap melekat kepada  Tuhan  dan jangan biarkan satu orangpun merebut 
Mahkota yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Ini waktunya bagi kita untuk 
menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang taat dan 
tangguh dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang sedang terjadi.   
Jika kita tetap setia dan mengasihi Tuhan, maka Mazmur 91 akan menjadi bagian 
kita. Biarlah diakhir hidup kita, kita dapat mendengar Tuhan berkata “ Sabaslah , 
hambaKu yang setia, engkau telah mengakhiri pertandingan dengan baik”.

DEKLARASI:  Matius 24:13:” Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya 
akan selamat”.

TINDAKAN: Saya mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga saya dapat taat 
sampai akhir. 

DOA: Saya berdoa agar bangsa Amerika akan kembali kepada kasih mula-mula 
kepada Tuhan sehingga akan terhindar dari banyak kesusahan. 
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SETIA DALAM IMAN KEPADA YESUS

RENUNGAN:  Ibrani 11.

Diakhir hidupnya, Rasul Paulus bisa dengan 
bangga mengatakan bahwa ia telah mengakhiri 
pertandingan dengan baik dan telah memelihara 
imannya. Ini menunjukkan bahwa iman kepada 
Yesus harus dipelihara. Iman diakhir hidup 
seseoranglah yang menentukan apakah ia akan 
hidup dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus 
atau tidak. Dalam hidup ini, iman kita sebagai 
orang percaya akan banyak diuji. Misalnya pada 
waktu ada dalam pergumulan berat, apakah kita 
akan tetap percaya akan janji dan pertolongan 
Tuhan. Atau kita lebih memilih untuk mencari 
jalan keluar sendiri dan percaya pada nasihat 
orang yang tidak mengenal Tuhan ? Iman kita 
juga diuji pada waktu ada tawaran-tawaran 
yang menarik tetapi tidak sejalan dengan 
Firman Tuhan. Keputusan apa yang akan kita 
ambil ? Tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca 
dalam Ibrani 11 adalah orang-orang yang tetap 
memiliki iman yang teguh sampai akhir hidup 
mereka meski sebagian besar dari mereka tidak 
menerima apa yang mereka imani. Orang-orang 
ini disebut sebagai pahlawan / saksi-saksi iman. 
Untuk dapat setia mempertahankan iman, kita 
harus melekat erat pada Tuhan dan jalani hidup 
ini dibawah pimpinan Roh Kudus sehingga 
goncangan dan keadaan  apapun yang kita 
alami, iman kita akan tetap teguh sampai akhir.

DEKLARASI:  Roma 3:27:” Jika demikian, apakah 
dasarnya untuk bermegah? Tidak ada! 
Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? 
Tidak, melainkan berdasarkan iman.

TINDAKAN: Seletih apapun tubuh saya, saya harus 
tetap berdoa dan membaca Firman Tuhan 
setiap hari. 

DOA: Saya akan berdoa  agar setiap anggota 
keluarga saya tetap setia mengiring Yesus 
sampai akhir hidup.

KESETIAAN



SETIA DALAM MEMBERI 

RENUNGAN:  Matius 25:34-46.

Manusia punya kecenderungan untuk memberi hanya apabila semua kebutuhan 
pribadi telah dipenuhi. Hal ini juga tentunya menjadi pertimbangan bagi 
anak-anak Tuhan dalam hal memberi. Jika kita baca Firman Tuhan mengenai 
memberi, tidak ditulis bahwa kita diminta untuk memberi jika keadaan keuangan 
memungkinkan, tetapi justru pada saat kita memberi maka akan terbuka pintu 
berkat bagi kita. Ini janji Tuhan yang harus diimani pada saat kita memberi.  Bagi 
anak Tuhan, memberi mencakup 2 aspek yaitu untuk Tuhan dan untuk manusia. 
Memberi untuk Tuhan terdiri dari memberi persepuluhan, persembahan dan 
kebutuhan untuk pelayanan. Memberi untuk manusia terdiri dari memberi untuk 
orang miskin, orang yang sedang dalam kebutuhan  dan orang yang mau kita 
berkati. Ada orang yang hanya ekstrim memberi hanya untuk Tuhan dan tidak 
peduli dengan kebutuhan disekelilingnya, tetapi ada juga yang ekstrim memberi 
untuk manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Yang benar, keduanya harus seimbang.  
Jika kita setia dalam memberi baik untuk Tuhan maupun untuk sesama manusia, 
maka dapat dipastikan bahwa kita tidak akan pernah kekurangan dan segala 
kebutuhan kita akan dicukupi oleh Tuhan. 

DEKLARASI:  2 Korintus 9:7:” Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan 
hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi 
orang yang memberi dengan sukacita”.

TINDAKAN: Saya mau menjadi berkat untuk keluarga, pelayanan dan orang lain yang 
membutuhkan. 

DOA: Saya berdoa agar keluarga saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran 
berkat dan  memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. 

SETIA DALAM PERBUATAN BAIK 

RENUNGAN:  Galatia 6:1-10.

Mother Theresa adalah contoh dari seorang pribadi yang terkenal dengan 
perbuatan baiknya. Ia telah menunjukkan kesetiaannya dalam melakukan perbuatan 
baik sampai akhir hidupnya. Kita dapat melihat bahwa perbuatan baik Mother 
Theresa dilakukan dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar. Ia berbuat 
baik kepada orang-orang miskin, berpenyakitan dan orang-orang yang ditolak 
oleh masyarakat dan tidak ada dasar untuk mengharapkan balasan apapun. 
Mother Theresa dapat melakukan semua ini karena ia memiliki hati Yesus yang 
penuh dengan kasih dan belas kasihan. Orang lain dapat melihat Yesus melalui 
kehidupan Mother Theresa dan nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang ia 
lakukan. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang telah mengenal kasih 
dan anugerah Tuhan dalam hidup kita? Jangan hanya berfokus pada kepentingan 
diri sendiri, tetapi marilah kita rajin untuk berbuat baik. Milikilah motivasi yang 
benar pada waktu kita menolong seseorang.  Firman Tuhan diatas mengatakan, 
akan datang waktunya kita menuai apa yang kita lakukan. Ingatlah bahwa semakin 
banyak kita berbuat baik, semakin banyak harta yang kita kumpulkan di Surga. 

DEKLARASI:  Yakobus 4:17:” Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, 
tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa “. 

TINDAKAN: Saya mau membuang ego yang seringkali menghalangi saya untuk berbuat 
baik.

DOA: Saya berdoa agar gereja Tuhan yaitu kami semua lebih lagi menolong orang-
orang diluar  yang hidup dalam kesusahan. 

SETIA DALAM BERIBADAH 

RENUNGAN:  Kejadian 2:1-3.

Allah Bapa menciptakan langit dan bumi beserta isinya selama 6 hari. Ia berhenti 
pada hari yang ketujuh dan menguduskan serta memberkati hari itu. Inilah pola 
yang harus kita ikuti sebagai anak-anak Tuhan. Di hari yang ketujuh ( bagi kita 
hari Minggu ), kita harus berhenti bekerja dan menguduskan hari itu untuk Tuhan 
dengan beribadah di rumah Tuhan /gereja. Cukup banyak anak Tuhan yang 
mengatakan bahwa tuntutan pekerjaan dan kebutuhan hidup yang semakin 
tinggi  membuat mereka harus bekerja di hari Minggu (sabat).  Ingatlah bahwa 
Tuhan bukan saja menguduskan hari Sabat tetapi juga memberkatinya (Kejadian 
2:3). Jadi orang yang taat melakukan perintah Tuhan ini akan menerima berkat 
meski tidak bekerja pada hari Sabat. Percayalah bahwa berkat kita berasal dari 
Tuhan dan jerih payah kita tidak akan menambahinya (Amsal 10:22:” Berkat 
Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya”). Selain 
menunjukkan ketaatan kita kepada kehendak Tuhan, setia beribadah dihari Minggu 
juga akan membuat kerohanian kita tidak “ kering “. Dan akan menyegarkan pikiran 
serta tubuh kita sehingga kita akan menyambut minggu yang akan datang dengan 
semangat yang baru.  

DEKLARASI:  Imamat 19:30:” kamu harus memelihara hari-hari sabatKu dan 
menghormati tempat kudusKu; Akulah Tuhan !

TINDAKAN: Meski saya sedang menikmati liburan, saya akan tetap beribah kepada 
Tuhan di manapun saya sedang berada. 

DOA: Saya berdoa agar gereja Tuhan akan terus menuai jiwa-jiwa baru diibadah hari 
Minggu.

SETIA DALAM PANGGILAN 

RENUNGAN:  Filipi 3:7-14.

Rasul Paulus sangat mengerti mengenai panggilan hidup. Setelah mengalami 
pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, hidupnya 
diubahkan secara drastis. Dia adalah satu-satunya Rasul yang mengatakan “ 
hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan”. Setelah bertobat, Rasul Paulus 
tidak pernah berhenti memberitakan Injil keselamatan meski dia mengalami aniaya 
dan penolakan yang  keras. Rasul Paulus tetap memiliki semangat dan roh yang 
bernyala-nyala karena ia mengerti untuk apa dia hidup. Diakhir hidupnya, Rasul 
Paulus dapat mengatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik, 
telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman (2 Tim.4:7). Bagaimana 
dengan kita yang telah dipanggil Tuhan pada waktu kita diselamatkan ? Apakah 
kita masih tetap setia hidup didalam panggilan Tuhan ? Apa    yang akan kita 
capai diakhir hidup kita yang akan menentukan apakah kita menang atau kalah 
dalam pertandingan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Kiranya Matius 7:21 
(“bukan setiap orang yang berseru kepadaKu: “Tuhan,Tuhan”! akan masuk kedalam 
Kerajaan Surga, melainkan dia yang melakukan kehendak BapaKu yang di Surga”) 
akan selalu mengingatkan kita untuk setia dalam panggilan hidup kita masing-
masing. 

DEKLARASI:  1 Korintus 7:24:” Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal 
dihadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil “.

TINDAKAN: Saya mau dengan rajin melakukan panggilan Tuhan dalam hidup saya 
berapapun harga yang harus dibayar. 

DOA: Saya berdoa agar Tuhan membawa setiap anggota gereja kami  untuk hidup 
dalam panggilanNya. 
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