
      akub tidak pernah merasa begitu tak berdaya dan 
sendirian – semua itu karena ia telah menipu dan berlaku 
serakah. Pertama, Yakub telah menyuap Esau, kakak kembarnya, 
untuk menjual hak kesulungannya. Kemudian, dengan bantuan 
ibunya, ia memperdayai ayahnya yang buta, Ishak, untuk 
memberikan kepadanya berkat kesulungan yang seharusnya 
menjadi milik Esau. 

Sekarang Yakub lari dari rumah, sebagian untuk 
menyelamatkan diri dari ancaman 

pembunuhan dari kakaknya yang marah. 
Ia menundukkan kepalanya dan menangis 
ketika ia memikirkan bagaimana semua 
rencananya yang serakah ini telah 
berbalik menyerangnya. Sendirian di 
padang gurun, dengan hanya sebuah batu 
sebagai bantalnya dan sebuah tongkat 
untuk melindungi diri, Yakub berusaha 
beristirahat. Ia bertanya-tanya apakah ia 
bisa bertemu orang tuanya lagi – dan 
apakah Tuhan akan mengampuninya. 
Kelelahan, Yakub jatuh tertidur. Segera ia 
menemukan dirinya bermandikan cahaya 
yang terang dari sebuah mimpi yang 
nyata. Ia melihat suatu berkas cahaya 
menyilaukan dari langit yang terbuka, 
dengan sebuah tangga indah yang 
menjulur dari kemuliaan di atas turun ke 
bumi. Ia melihat malaikat-malaikat terang 
yang tak terhitung banyaknya sedang 

berjalan naik dan turun melalui tangga itu. 
Kemudian Yakub mendengar Tuhan berbicara dari sorga 

dan berjanji untuk memberkatinya dalam perjalanannya. Tuhan 
juga menegaskan kepada Yakub perjanjian yang sama yang Ia 
buat dengan Abraham dan Ishak. Ketika ia bangun, Yakub 
berlutut dan bersumpah untuk meninggalkan semua jalannya 
yang serakah. Ia berjanji, “Dari segala sesuatu yang Engkau 
berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh 
kepada-Mu." (Kejadian 28 : 22). 

Tuhan menerima sumpah ini dan membukakan jendela 
sorga sehingga ketika Yakub pulang ke rumahnya 20 tahun 
kemudian, ia menjadi seorang pria yang kaya dan murah hati.

Jendela Sorga

Alkisah . . .
Kejadian 27:1-28

Pelajaran
Isi bagian yang kosong setelah membaca setiap teks Alkitab.

 1.  Di manakah Yakub belajar tentang konsep 
mengembalikan sepersepuluh kepada Tuhan?

  Kejadian 14:18, 20 “Melkisedek, raja Salem, ...ia seorang imam Allah 
Yang Mahatinggi ...Lalu Abram memberikan kepadanya __________ dari 
semuanya.”

CATATAN: Persepuluhan adalah satu per sepuluh dari penghasilan seseorang. 
Pada kenyataannya, kata “persepuluhan” berarti “sepersepuluh.” Kakek Yakub, 
Abraham, memberikan sebuah teladan bertahun-tahun sebelumnya dengan 
memberikan persepuluhan kepada imam Allah, Melkisedek.

 2.  Berapa banyak dari penghasilan kita yang merupakan 
milik Tuhan?

  Imamat 27:30 “Demikian juga segala persembahan __________ 
...adalah milik TUHAN; itulah persembahan kudus bagi TUHAN.”

CATATAN: Secara teknis, 100 persen dari semua yang kita miliki adalah milik 
Tuhan.
Mazmur 24:1 “Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta 
yang diam di dalamnya.”
Namun Tuhan meminta kita untuk mengakui bahwa kita percaya semuanya itu 
milik-Nya dengan cara mengembalikan persepuluhan, atau 10 persen dari 
penghasilan kita.

 3.  Apakah yang Tuhan lakukan dengan persepuluhan kita? 
  Bilangan 18:21, 24 “Mengenai bani Lewi, sesungguhnya Aku berikan 

kepada mereka segala __________ ___________ di antara orang Israel 
sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan 
mereka... . Persembahan ________________ yang dipersembahkan orang 
Israel … Kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya.”

  1 Korintus 9:13, 14 “Tidak tahukah kamu, bahwa mereka yang 
__________ dalam tempat kudus mendapat __________ dari tempat 
kudus itu dan bahwa mereka yang melayani mezbah, mendapat bahagian 
mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan, bahwa 
mereka yang __________ Injil, harus hidup dari pemberitaan Injil itu.”

CATATAN: Dalam Perjanjian Lama, Tuhan memerintahkan agar persepuluhan 
digunakan untuk menghidupi suku Lewi, yang adalah pelayan-pelayan-Nya. Di 
dalam 1 Korintus 9:13, Tuhan berkata bahwa sama seperti para imam zaman 
dahulu dibayar dari persembahan persepuluhan yang diberikan kepada Bait Suci, 
maka para pemberita injil sekarang juga harus dibayar dari persembahan 
persepuluhan yang diberikan kepada gereja.

 4.  Apakah sistem persepuluhan merupakan bagian dari 
hukum Musa yang kuno, yang telah berakhir di kayu 
salib?

  Kejadian 28:20, 22 “Lalu bernazarlah Yakub: "...Dari segala sesuatu yang 
Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan __________ 
kepada-Mu."

CATATAN: Tidak! Baik Abraham maupun Yakub memberikan sepersepuluh dari 
penghasilan mereka kepada Tuhan jauh sebelum hukum Musa diberikan. Karena 

ini terjadi sebelum peristiwa Gunung Sinai, kita tahu bahwa ini bukanlah 
bagian dari hukum upacara yang sudah berakhir di kayu salib. Hukum 
persepuluhan adalah rencana Tuhan untuk mendukung pelayanannya, dan 
masih berlaku hingga saat ini.

 5.  Tetapi, bukankah Yesus mengecam rancangan 
persepuluhan?

  Matius 23:23 “Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang 
Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab ___________ dari selasih, 
adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum 
Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. 
Yang __________ harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.”

CATATAN: Tidak. Yesus melihat bahwa orang-orang Yahudi yang kikir sedang 
menghitung dengan teliti setiap rincian dedaunan dan biji-bijian yang dibawa 
orang sebagai persembahan persepuluhan, dan bukannya dengan serta-merta 
membawanya ke Bait Suci. Oleh karenanya, Ia mengecam mereka karena begitu 
teliti dalam persepuluhan tetapi mengabaikan keadilan, belas kasihan dan 
kesetiaan. Ia tidak mengecam mereka karena memberikan persepuluhan, tetapi 
karena mengabaikan prinsip-prinsip besar Kekristenan yang lain. Inilah sebabnya 
Yesus berkata, “Yang satu harus dilakukan [berbicara tentang persepuluhan] dan 
yang lain jangan diabaikan.”

 6.  Apakah janji mengagumkan yang Tuhan berikan 
mengenai persepuluhan?

  Maleakhi 3:10 “Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke 
dalam rumah perbendaharaan, ...ujilah Aku, firman TUHAN semesta 
alam, apakah Aku tidak ___________ bagimu tingkap-tingkap 
_________ dan mencurahkan berkat kepadamu sampai 
berkelimpahan.”

CATATAN: Tuhan berkata, “Jika engkau ragu, cobalah memberi persepuluhan 
sebagai suatu percobaan. Ujilah Aku, dan lihatlah jika Aku tidak 
mengembalikan kepadamu sebuah berkat yang berkelimpahan.” Ratusan ribu 
pembayar persepuluhan akan berkata bahwa janji Tuhan itu benar. Anda tidak 
dapat memberi melebihi apa yang dapat Tuhan beri kepada Anda sebagai 
gantinya!

 7.  Tuhan memberitahu  umat-Nya untuk membawa 
semua persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. 
Apa artinya itu?

  Nehemia 13:12 T“Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi 
persembahan persepuluhan dari pada gandum, anggur dan minyak ke 
____________.”

CATATAN: Rumah perbendaharaan yang dimaksud adalah perbendaharaan 
gereja Tuhan. (Catatan kaki dalam Alkitab menyamakan antara 
“perbendaharaan” dengan “gudang/lumbung.”) Dalam Maleakhi 3:10, Tuhan 
menunjuk rumah perbendaharaan sebagai “rumah-Ku,” yang berarti gereja-Nya, 
atau Bait Suci. Ayat lain yang menunjuk kepada rumah perbendaharaan sebagai 
Bait Suci, atau perbendaharaan Bait Suci, adalah 1 Tawarikh 9:26 (catatan kaki); 
2 Tawarikh 31:11, 12 (catatan kaki); dan Nehemia 10:37, 38. Jadi sangat jelas 
bahwa rumah perbendaharaan adalah perbendaharaan gereja Tuhan.

 8.  Ketika kita memberikan persepuluhan, siapakah yang 
sebenarnya menerima uang kita?

  Ibrani 7:8 “Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, 
dan di sana ___________, yang tentang Dia diberi kesaksian, bahwa Ia 
hidup.”
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  Kolose 3:23 “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan 
segenap hatimu seperti untuk __________ dan bukan untuk manusia.”

CATATAN: Kita perlu selalu mengingat bahwa kita tidak mengembalikan 
persepuluhan kita kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Persepuluhan itu milik 
Tuhan. Kita tidak perlu khawatir mengenai bagaimana persepuluhan itu 
digunakan jika kita memberikannya kepada Tuhan. Ia cukup berkuasa untuk 
mengatur uang-Nya sendiri dan untuk menangani orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab dalam mengatur uang-Nya.

 9.  Sebagai tambahan atas persepuluhan saya, yang adalah 
milik Tuhan, apa lagi yang Ia minta dari umat-Nya ??

  Mazmur  96:8 “...bawalah __________ dan masuklah ke pelataran-
Nya!”

  Maleakhi 3:8 “Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu 
Aku. Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami menipu 
Engkau?" Mengenai persembahan persepuluhan dan __________ 
___________!”

CATATAN: Tuhan meminta kita untuk memberikan persembahan secara 
sukarela sebagai wujud kasih kita kepada-Nya dan rasa syukur kita atas berkat-
berkat-Nya.

10.  Berapa banyakkah yang harus kita berikan sebagai 
persembahan?

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

CATATAN: Alkitab tidak menentukan jumlah yang spesifik. Setiap orang 
memutuskan sendiri berapa banyak yang ingin dia berikan secara sukarela 
sebagai persembahan, sesuai dorongan Tuhan.

11.  Ujian apakah yang gagal dihadapi Adam dan Hawa 
yang harus kita lewati jika kita berharap untuk 
mewarisi kerajaan Allah?

  Kejadian 3:3 “tetapi tentang buah __________ yang ada di tengah-
tengah taman, Allah berfirman: __________ kamu makan ataupun 
__________ buah itu, nanti kamu mati."

CATATAN: Tuhan memberitahu Adam dan Hawa bahwa mereka boleh makan 
buah dari semua pohon yang ada di taman itu kecuali satu – buah dari pohon 
pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka tidak boleh makan buah pohon 
itu, atau bahkan menyentuhnya, atau mereka akan mati. Tuhan tidak membuat 
pagar listrik di sekeliling pohon itu. Namun, Ia menaruhnya di tempat dimana 
mereka dapat menjangkau dan mengambilnya. Dan itulah yang akhirnya 
mereka lakukan, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini, Tuhan 
memberikan ujian yang sama kepada kita semua. Ia berkata, “Engkau dapat 
menyimpan semua yang engkau hasilkan, kecuali sepersepuluh. Uang itu adalah 
milik-Ku. Jangan ambil itu.” Tetapi, Ia menaruhnya di tempat dimana kita bisa 
menjangkau dan mengambilnya, kalau kita mau. Namun jika kita 
melakukannya, kita akan mengulangi dosa Adam dan Hawa. Tuhan tidak 
memerlukan buah dari pohon istimewa itu. Buah tersebut hanyalah ujian atas 
kesetiaan mereka. Demikian juga Tuhan tidak membutuhkan uang 
persepuluhan kita. Ia memiliki segalanya! Ini adalah sebuah ujian kasih, 
kesetiaan, dan kepercayaan.

12.  Hukum apakah yang kita langgar ketika kita menolak 
mengembalikan persepuluhan dan persembahan 

kepada Tuhan?
  Malachi 3:8 “Bolehkah manusia ___________ Allah? Namun kamu 

___________ Aku. Tetapi kamu berkata: "Dengan cara bagaimanakah 
kami menipu Engkau?" Mengenai persembahan persepuluhan dan 
persembahan khusus!

  Keluaran 20:15 “Jangan ___________.”
CATATAN: Tuhan berkata bahwa barangsiapa yang diketahui tidak setia dalam 
persepuluhan dan persembahan adalah penipu/pencuri. Sudah cukup buruk ketika 
manusia mencuri dari sesamanya, tetapi merupakan sebuah pemikiran yang 
mengerikan bahwa manusia berani mencuri dari Tuhan! Juga sulit untuk dipercaya 
bahwa manusia akan merendahkan dirinya dengan mencuri uang yang Tuhan 
rencanakan untuk mengabarkan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang.

13.  Apa yang Tuhan katakan akan terjadi kepada orang 
yang mencuri persepuluhan dan persembahan dari-Nya?

  Malachi 3:9 “Kamu telah kena __________, tetapi kamu masih menipu 
Aku, ya kamu seluruh bangsa!”

  1 Korintus 6:102 “___________, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan 
penipu tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.”
CATATAN: Barangsiapa yang tidak setia dalam persepuluhan dan persembahan 
akan dikutuk, dan kecuali mereka berubah, mereka akan ditolak dari kerajaan 
Tuhan sebagai pencuri.

14.  Mengapa keserakahan begitu berbahaya?
  Lukas 12:34 “Karena di mana ___________ berada, di situ juga hatimu 

berada."
CATATAN: Keserakahan itu mematikan karena hati kita mengikuti uang kita. Jika 
fokus saya adalah mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak uang, maka hati 
saya menjadi serakah, tamak dan sombong. Tetapi jika fokus saya adalah untuk 
memajukan pekerjaan Tuhan, maka hati saya akan menjadi lebih peduli, 
mengasihi, bebas, dan rendah hati. Mau tidak mau, hati kita akan mengikuti harta 
kita. Kita tidak boleh lupa bahwa oleh karena keserakahan dan cinta uanglah maka 
Yudas mengkhianati Yesus untuk 30 keping perak (Matius 26:14-16).

15.  Bagaimana Anda membayangkan perasaan Yesus ketika 
kita mencuri persepuluhan dan persembahan dari-Nya?

  Ibrani 3:10 “Itulah sebabnya Aku __________ kepada angkatan itu, dan 
berkata: Selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalan-Ku.”
CATATAN: Yesus mungkin merasa seperti orang tua yang anaknya mencuri uang 
dari dompetnya. Kehilangan uang bukanlah masalah yang besar. Namun 
kurangnya integritas, kasih, dan rasa percaya dari anak itulah yang sangat 
mengecewakan. Tentu saja tidak ada dari antara kita yang ingin mendukakan hati 
Juru Selamat kita.

16.  Apa prinsip Alkitab yang lain yang dibagikan oleh 
Tuhan yang berkaitan dengan hal memberi?

  A. 2 Korintus 8:5 They ... first gave their own ___________ to the Lord.
  B. Amsal 3:9 “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan 

__________ __________ dari segala penghasilanmu.”
  C. Amsal 11:24, 25 “Ada yang menyebar harta, tetapi __________ 

__________, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu 
berkekurangan. Siapa banyak _________ berkat, diberi kelimpahan, siapa 
memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.”

  D. Kisah Para Rasul 20:35 “Adalah lebih __________ __________ 
dari pada menerima."

  E. Lukas 12:21 “Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan 
harta bagi ____________ ____________, jikalau ia tidak __________ 
di hadapan Allah."

  F. Lukas 6:38 “Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang 
dipadatkan, yang digoncang dan yang __________ __________ akan 
dicurahkan ke dalam ribaanmu.”

  G. 1 Korintus 16:2 ”...hendaklah kamu masing-masing--sesuai dengan apa 
yang kamu __________--menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah...”

  H. Ulangan 16:17 “tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, 
________ dengan ________ yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, 
Allahmu."
CATATAN: Sembilan per sepuluh dari penghasilanku dengan berkat Tuhan akan 
menghasilkan jauh lebih banyak daripada sepuluh per sepuluh tanpa berkat Tuhan. 
Kebetulan, ketika Tuhan membuka jendela sorga, berkat-berkat-Nya tidak selalu dalam 
bentuk keuangan. Berkat-berkat tersebut bisa termasuk hal-hal lain seperti kesehatan 
yang baik, kedamaian pikiran, doa-doa yang dijawab, perlindungan, keluarga yang akrab 
dan mengasihi, kekuatan fisik, kesanggupan untuk membuat keputusan yang bijaksana, 
hidup yang lebih dekat dengan Yesus, keberhasilan dalam memenangkan jiwa, mobil tua 
yang masih bisa berjalan, dll. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, memberi 
dengan penuh pengorbanan untuk pekerjaan-Nya tidak akan pernah menjadi beban. 
Sebaliknya, itu merupakan sebuah berkat – suatu kehormatan yang mulia yang akan kita 
lakukan dengan sukacita yang besar dan kepuasan.

17.  Melambangkan apakah tangga yang dilihat Yakub dalam 
mimpinya?

  Yohanes 1:51 “sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-
malaikat Allah turun naik kepada __________ __________."
CATATAN: Yakub melihat sebuah tangga yang menghubungkan sorga dengan bumi, 
yang melambangkan Anak Manusia. Dalam Maleakhi 3:10, Tuhan berkata jika kita 
membawa semua persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, maka Ia akan 
membukakan jendela sorga dan mencurahkan suatu berkat yang tidak pernah kita terima 
sebelumnya! Yesus adalah berkat itu.

18.  Apakah persembahan terbesar yang dapat kita berikan 
kepada Yesus?

  Amsal 23:26 “Hai anakku, berikanlah __________ kepadaku, biarlah 
matamu senang dengan jalan-jalanku.”

  Markus 7:6 This people honoureth me with their lips, but their 
_______________ is far from me.

CATATAN: Jika Yesus memiliki hati kita, Ia juga memiliki segala sesuatunya.

Tanggapan Anda
Jika kita setia dalam persepuluhan dan persembahan, Yesus menjadi mitra kita 
dalam segala hal yang kita usahakan dalam kehidupan kita. Maukah Anda 
mengundang-Nya untuk menjadi mitra Anda dengan mengembalikan persepuluhan 
dan memberikan persembahan?
JAWABAN: _______________
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