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ARISE AND SHINE #2 

BANGKITLAH MENJADI TERANGLAH #2 

ARISE & WORK 

BANGKIT & BEKERJA 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu ini, kita akan melanjutkan Firman Tuhan yang 

sudah kita pelajari minggu lalu di angka romawi III, yaitu: 

7 PILAR PERJANJIAN BERKAT TUHAN: 

1) HIDUP DALAM KEBENARAN TOTAL 

2) CINTA TUHAN BUKAN CINTA UANG 

Dan point selanjutnya yang akan kita pelajari di 

minggu ini adalah point yang ke 3 dan 4, yaitu; 

3) BANGKIT BEKERJA DAN BERKARYA. 

a. Yesaya 60:1 Bangkitlah, menjadi teranglah, 

sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN 

terbit atasmu. 

▪ Di tahun Kemuliaan Tuhan ini kita HARUS 

BANGKIT! 

b. KITA HARUS BANGKIT DARI SEGALA 

KETERPURUKAN DI MASA-MASA SEBELUMNYA. 

▪ BANGKIT ARTINYA BANGUN LALU BERDIRI. 
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▪ BANGKIT ARTINYA TADINYA ANDA SEMPAT 

TERJATUH TETAPI BERANI MENCOBA 

KEMBALI. 

c. Salah satu tipu daya terbesar yang berhasil Iblis 

tanamkan dalam pemikiran orang Krsiten adalah 

pemikiran seperti ini: “Yang penting berserah 

pada Tuhan, tidak perlu bekerja keras, pasti kita 

akan dipelihara Tuhan!” 

▪ Akibatnya banyak orang Kristen menjadi 

malas, setelah menjadi Kristen, minimal-

minimal banyak yang mengurangi kerja 

kerasnya setelah menjadi orang Kristen. 

▪ Ingatlah bahwa BEKERJA ADALAH SALAH 

SATU BAGIAN TERPENTING DALAM 

PERJANJIAN BERKAT ALLAH. Allah hanya 

mau memberkati orang yang rajin bekerja. 

Itu sebabnya Allah sendiri menjadi teladan 

bagi kita dengan terus-menerus aktif 

bekerja.  

d. Baca Mazmur 1:1-3! Inilah kunci keberhasilan! 1  

Berbahagialah orang yang tidak berjalan 

menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di 

jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam 

kumpulan pencemooh, 2  tetapi yang 

kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang 
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merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3  Ia 

seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, 

yang menghasilkan buahnya pada musimnya, 

dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang 

diperbuatnya berhasil. 

▪ Tolong perhatikan kalimat terakhir: APA SAJA 

YANG DIPERBUATNYA BERHASIL! Bukan apa 

saja yang didoakan, bukan juga apa saja 

yang diimpikan, dan bukan apa saja yang 

diingini. Alkitab katakan apa saja yang 

DIPERBUATKAN / DIKERJAKANNYA berhasil. 

Artinya orang Kristen tidak boleh hanya 

berdoa! Kita tidak boleh hanya baca Firman! 

Kita juga tidak boleh hanya punya hati yang 

baik dan mengasihi Tuhan! Semuanya itu 

harus kita miliki, tapi kemudian kita harus 

bekerja, maka apa saja yang diperbuatnya 

berhasil – Itulah Perjanjian Berkat Allah. 

▪ Anda bisa saja berdoa 24 jam sehari, 

berpuasa 7 hari seminggu, tapi kalau anda 

malas bekerja, jauhlah berkat Kerajaan Allah 

itu dari kehidupan anda. 

▪ Bahkan bukan sekedar bekerja asal-asalan, 

yang Tuhan mau adalah kita harus BEKERJA 

DENGAN RAJIN. 
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- Amsal 12:24  Tangan orang rajin 

memegang kekuasaan, tetapi kemalasan 

mengakibatkan kerja paksa. 

4) BERPIKIRLAH DENGAN HIKMAT ALLAH 

a. Kalau anda ingin mendapat akses pada Berkat 

Tuhan di Yesaya 60, maka sadarilah bahwa 

berdoa harus, sungguh-sungguh sama Tuhan 

harus, hidup dalam kekudusan dan perkenanan 

Tuhan harus, tapi jangan lupa gunakan otak 

yang Tuhan berikan untuk berpikir dengan 

Hikmat Allah! 

▪ Banyak orang Kristen yang asal sudah berdoa, 

asal sudah bekerja, kita mengira bahwa itu 

Sudah cukup untuk kita sukses. 

▪ Amsal 3:13-18   13 Berbahagialah orang yang 

mendapat hikmat, orang yang memperoleh 

kepandaian, 14 karena keuntungannya 

melebihi keuntungan perak, dan hasilnya 

melebihi emas. 15  Ia lebih berharga dari 

pada permata; apapun yang kauinginkan, 

tidak dapat menyamainya. 16  Umur panjang 

ada di tangan kanannya, di tangan kirinya 

kekayaan dan kehormatan. 17  Jalannya 

adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya 

sejahtera semata-mata. 18  Ia menjadi pohon 
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kehidupan bagi orang yang memegangnya, 

siapa yang berpegang padanya akan disebut 

berbahagia. 

▪ INILAH ORANG TERKAYA YANG PERNAH 

HIDUP DI SEPANJANG SEJARAH MANUSIA 

SEDANG MEMBAGIKAN RAHASIANYA 

KEPADA KITA... 

▪ Salomo berkata: RAHASIANYA ADALAH 

HIKMAT!!! Itu sebabnya berbahagialah orang 

yang mendapat hikmat! Berbahagialah orang 

yang memperoleh pengertian! 

▪ HIKMAT ADALAH KEKUATAN UNTUK 

MEMPEROLEH KEKAYAAN!!! 

▪ Contoh menggunakan Hikmat Allah: 

1) Amsal 15:22  Rancangan gagal kalau tidak 

ada pertimbangan, tetapi terlaksana 

kalau penasihat banyak. 

- Aplikasi: Jadi kalau anda sudah 

terlanjur ada di suatu bidang dan jika 

anda mengalami stagnasi, maka anda 

perlu belajar, menggali, berpikir, 

minta pertimbangan, minta Hikmat 

Tuhan, sehingga anda tidak 

melakukan hal yang sama yang salah 
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terus-menerus, tapi anda bisa 

melakukan perubahan, anda bisa 

berinovasi, anda bisa melakukan 

peningkatan, anda bisa membuat 

terobosan, dst sampai akhirnya 

stagnai berubah menjadi 

keberhasilan. 

2) Ibrani 13:5a  Janganlah kamu menjadi 

hamba uang dan cukupkanlah dirimu 

dengan apa yang ada padamu. 

- Salah satu kunci hidup dengan 

Hikmat Allah adalah MEMPUNYAI 

RASA CUKUP! 

3) Roma 13:8a  Janganlah kamu berhutang 

apa-apa kepada siapapun juga… 

- Ulangan 15:6  Apabila TUHAN, 

Allahmu, memberkati engkau, seperti 

yang dijanjikan-Nya kepadamu, maka 

engkau akan memberi pinjaman 

kepada banyak bangsa, tetapi engkau 

sendiri tidak akan meminta pinjaman; 

engkau akan menguasai banyak 

bangsa, tetapi mereka tidak akan 

menguasai engkau. 
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- Jadi mulai sekarang milikilah prinsip: 

KALAU BAGI TUHAN BELUM 

WAKTUNYA SAYA MEMILIKI 

SESUATU, SAYA JUGA TIDAK MAU 

MEMILIKINYA!!! 

- Mungkin anda bertanya: Terus kalau 

tidak berhutang, saya harus 

bagaimana? Alkitab mengajarkan: 

BARANGSIAPA SETIA PERKARA KECIL, 

IA AKAN DIPERCAYA PERKARA 

BESAR!  

 

PENUTUP: 

Saat kita mau berjalan dalam pentunjuk firman-Nya, 

dan melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan 

taat dan setia, maka tidak bisa tidak, Tuhan PASTI 

MENGGENAPI RENCANA DAN JANJI-NYA dalam hidup 

kita. Pesan Tuhan hari ini: BANGKIT DAN BEKERJALAH 

dengan HIKMAT DAN PENGURAPAN TUHAN, dan kita 

akan melihat setiap perkara besar dinyatakan-Nya atas 

hidup setiap kita. 


