


10 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
SYARATNYA ADALAH BANGKIT BEKERJA 

 

BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-22 
 

RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:1 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab 
terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit 
atasmu. 
 

Seorang pria sangat kehausan di tengah hutan yang 
kering. Lalu tiba-tiba ia menemukan gubuk reyot yang 
di dalamnya terdapat sebuah sumur pompa. Di 
samping sumur tersebut, terdapat sebuah kendi penuh 
dengan air. Ketika pria tersebut ingin meminum air 
dalam kendi itu, ia tertegun dengan sebuah tulisan 
yang berkata, “Tuangkan air ini ke dalam pompa, Anda 
pasti bisa minum sepuasnya.” Pria itu pun bergumul 
keras. Apakah ia akan langsung meminum air dari 
kendi atau menuangkan airnya ke dalam pompa? 
Namun ia memilih menuruti instruksi untuk 
menuangkan air kendi ke dalam pompa. Ketika pria itu 
mulai memompa, air segar mengalir keluar dengan 
derasnya dan ia dapat minum sepuasnya. 
 

Seperti air yang baru bisa mengalir ketika pria tersebut 
berani menuangkan air kendi ke pompa air, 



demikianlah juga hidup kita. Kalau kita ingin kemuliaan 
Tuhan dinyatakan atas hidup kita, kita harus berani 
bangkit untuk bekerja dan berkarya. Diam saja, pasrah 
pada nasib, dan menunggu kemuliaan Tuhan 
dinyatakan bukanlah pilihan sama sekali. Kemuliaan 
Tuhan tidak akan dinyatakan kepada orang yang malas 
dan tidak mau bergerak. 
 

Hanya ketika kita bangkit bekerja dan berkarya secara 
nyata, serta memancarkan terang Tuhan yang sudah 
terbit atas kita, maka kemuliaan Tuhan akan nyata 
dalam hidup kita. Ya, untuk bangkit bekerja dan 
berkarya memang selalu ada risikonya. Akan tetapi, 
bukanlah lebih baik menjadi alat yang aus karena 
digunakan terus-menerus daripada menjadi alat yang 
karatan karena tidak pernah digunakan? Hari ini, apa 
pun tantangannya, pilihlah untuk bangkit bekerja dan 
berkarya, maka janji Tuhan bahwa kemuliaan-Nya akan 
dinyatakan atas hidup kita pasti akan digenapi-Nya!  
 

RENUNGAN 
Kalau kita mau TAHUN KEMULIAAN TUHAN 
dinyatakan atas hidup kita, kita harus BANGKIT 
BEKERJA dan BERKARYA. 
 

APLIKASI 
1. Mengapa Tuhan ingin kita bangkit bekerja dan 

berkarya? 
2. Apa yang menjadi hambatan terbesar Anda untuk 

bangkit dan bekerja? 



3. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya 
kemuliaan Tuhan terjadi nyata atas keuangan 
Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, bangkitkanlah kami dengan semangat yang 

baru untuk kami bekerja, berkarya, dan berjuang 
dengan segenap kekuatan kami. Kami percaya, ketika 

kami melakukan bagian kami dengan sungguh-
sungguh, maka Engkau pun pasti melakukan bagian-
Mu, yaitu menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 28-29 
Kisah Para Rasul 13:1-25 



11 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SAATNYA KITA BANGKIT DENGAN VISI BARU DARI 

TUHAN 
 

BACAAN HARI INI 
Yesaya 40:12-31 
 

RHEMA HARI INI 
Yesaya 40:29 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah 
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.  
 

Untuk sampai kepada puncak kesuksesan, banyak 
sekali lubang kegagalan yang harus dilalui orang-orang 
hebat. Jack Ma yang sukses bersama Alibaba, 
perusahaan e-commerse terbesar di Tiongkok, masa 
mudanya penuh dengan kegagalan. Jürgen Klopp, yang 
kini sukses bersama klub sepak bola Liverpool, 
berturut-turut mengalami enam kegagalan di partai 
final yang dihadapinya. Thomas Alva Edison, karena 
sangat banyak kegagalan yang dilakukannya, ia 
berkata, “Saya bukan gagal 10.000 kali. Saya hanya 
menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil.” 
 

Pada masa akhir hidupnya, Yesaya menulis nubuat-
nubuat untuk memberikan pengharapan dan 
penghiburan kepada bangsa Israel selama mereka 
tertawan di Babel 150 tahun. Ia menghibur umat Allah 
dengan bernubuat kepada angkatan mendatang 



tentang kabar baik bahwa masa hukuman Allah hampir 
usai dan keselamatan dan berkat akan tiba. Di tengah 
kesesakan, Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan 
kepada yang lelah dan menambah semangat kepada 
yang tiada berdaya bagi semua umatNya yang 
menanti-nantikanNya. Itulah saatnya bangsa Israel 
harus bangkit. 
 

Seperti bangsa Israel dan cerita tokoh-tokoh di atas 
tadi yang pernah mengalami saat-saat kelam, adakah 
kegagalan yang sedang Anda alami saat ini? Mungkin 
saat ini Anda rasanya seperti tertidur. Pekerjaan 
tertidur, tidak ada perubahan apa-apa. Karier tertidur, 
tidak ada kemajuan. Bisnis tertidur, terlalu lelah 
rasanya untuk berjuang, lelah untuk mengurusi 
pegawai, lelah untuk mengatasi konflik internal. 
Kesehatan tertidur, tidak kunjung sembuh. Rumah 
tangga tertidur, tidak ada kedamaian dan kesatuan. 
Jika itu semua sedang Anda alami saat ini, bersyukurlah 
karena sekarang Tuhan ingatkan janji-Nya yang 
sungguh luar biasa. Iniliah saatnya Tuhan mau Anda 
bangun! Hari sudah tidak lagi gelap! Hari sudah terang! 
Kemuliaan Allah sudah terbit! Bangunlah dengan 
semangat baru! Dengan gairah yang baru! Dengan 
pengharapan yang baru! Dengan visi yang sudah 
dibaharui oleh Tuhan! Bangkit dan bersinarlah, karena 
sekarang ini kemuliaan Tuhan akan dicurahkan 
melimpah bagi Anda! 
 



RENUNGAN 
Selama ini pengharapan kita mungkin tertidur, tetapi 
INILAH SAATNYA kita BANGKIT dengan SEMANGAT 
dan VISI BARU dari Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Kegagalan atau stagnasi apa yang sedang Anda 

hadapi saat ini? Instrospeksilah diri Anda, apa yang 
bisa Anda tarik kesimpulan dan pelajari dari itu? 

2. Mengapa Tuhan ingin Anda bangkit dari kegagalan 
Anda? 

3. Bagaimana Anda bisa mulai bangkit dan menerima 
semangat serta visi baru dari Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua yang sudah 
terjadi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa semua 
itu berjalan sesuai rencana-Mu. Kami mohon ampun 
jika selama ini sering kali langkah yang  kami ambil 
tidak seturut kehendak-Mu. Inilah saatnya, Tuhan, 

kami mau bangkit dan berbalik kepada-Mu. Tuntunlah 
langkah hamba-Mu ini dalam kasih-Mu dan terang 

firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Ayub 30-31 
Kisah Para Rasul 13:26-52 



 12 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
BERSERAH PADA TUHAN DAN TETAP BERUSAHA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 6:6-11 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 6:8 ia menyediakan rotinya di musim panas, dan 
mengumpulkan makanannya pada waktu panen 
 
Vian sedang bekerja dan ditemani secangkir teh manis 
hangat yang diletakkan di lantai. Karena terlalu fokus 
pada pekerjaan, ia lupa dengan tehnya. Tanpa disadari, 
cangkir teh tersebut sudah dirubungi semut. Saat 
melihatnya, Vian segera memindahkannya ke atas 
meja. Jauh dari para semut itu. Namun semut-semut 
itu ternyata tidak putus asa. Mereka menempuh 
perjalanan panjang dari lantai ke atas meja. Perhatian 
Vian pun teralih kepada semut-semut tersebut. Ia 
tertegun, betapa hebatnya semut-semut tersebut. 
Seandainya saja ia bisa memiliki sedikit saja ketekunan 
dan kegigihan semut, tidak bersungut-sungut maupun 
mengeluh dalam menghadapi masalah, bahkan terus 
berjuang sampai akhir. 
 



Etos kerja seperti semut itu sudah menjadi teladan 
sejak dulu. Kita bisa melihat bagaimana Salomo 
mengingatkan kita untuk belajar dari semut. Rajin, giat, 
dan gigih. Rhema hari ini pun berkata: “Ia menyediakan 
rotinya di musim panas, dan mengumpulkan 
makanannya pada waktu panen” (Amsal 6:8). Kita 
semua tahu bahwa tidak ada satu pun dari para semut 
itu yang bermalas-malasan dan hanya mengandalkan 
temannya yang bekerja. Mereka semua rajin bekerja. 
Begitu juga dengan kita sebagai manusia yang 
dianugerahi Tuhan lebih sempurna daripada semut, 
bukankah kita seharusnya lebih rajin dalam bekerja 
daripada semut? 
 
Terkadang, kita berpikir bahwa berserah pada Tuhan 
saja sudah cukup dan yakin bahwa Tuhan pasti 
memberkati kita. Pemikiran semacam itulah yang 
biasanya membuat kita akhirnya bersantai-santai atau 
bahkan mundur berusaha dan membuat kita akhirnya 
gagal dalam pekerjaan kita atau usaha kita. Lebih 
parahnya lagi, tak jarang kita malah menyalahkan 
Tuhan atas kondisi kita. Ya, Tuhan memang berjanji 
untuk memberkati kita, tetapi perjanjian adalah 
kesepakatan dua belah pihak, yang artinya kita juga 
punya kewajiban untuk melakukan bagian kita, yaitu 
bekerja. Saat kita bangkit dan berkarya tanpa pantang 
menyerah, Tuhan pun akan menerbitkan terang 
kemuliaan-Nya atas hidup kita. 



RENUNGAN 
Berserah BUKAN BERARTI TIDAK BEKERJA, sebab 
bekerja adalah salah satu bagian terpenting dalam 
PERJANJIAN BERKAT ALLAH 
 
APLIKASI 
1. Apa yang ada dalam pikiran Anda selama ini ketika 

mendengar kata ‘berserah’? 
2. Mengapa Tuhan ingin kita hidup sebagai orang yang 

rajin bekerja? Apakah selama ini Anda adalah orang 
yang rajin bekerja? 

3. Jika sudah, bagaimana Anda meresponi perjanjian 
berkat Allah selama ini? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam 
hidup kami. Kami percaya janji-Mu adalah ya dan 

amin. Janji-Mu pasti tergenapi dalam hidup kami. Ajar 
kami untuk dapat memiliki kualitas hidup yang baik 

dan menjadi pribadi yang rajin dalam bekerja dan kami 
pun hidup sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di 

dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 32-33 

Kisah Para Rasul 14 



 13 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
BERPIKIR DENGAN HIKMAT ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 3:13-24 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 3:13-14 Berbahagialah orang yang mendapat 
hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena 
keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan 
hasilnya melebihi emas.  
 
Joni dan Edi sama-sama bekerja keras sebagai 
salesman di sebuah perusahaan. Dua tahun kemudian 
pimpinan perusahaan mengangkat Edi menjadi Sales 
Supervisor, sedangkan Joni tetap menjadi salesman. 
Joni kecewa dan mengajukan pengunduran diri. 
Pimpinan perusahaan mengetahui isi hati Joni dan 
ingin menyadarkannya. Ia pun memberi tugas untuk 
mencarikan pedagang semangka di pasar. Saat joni 
kembali, pimpinannya menanyakan, "Ada 
semangkanya, Jon?" Jawab Joni, "Ada, Pak."  Pimpinan 
itu berkata kepada Joni, "Saya akan memberi tugas 
yang sama kepada Edi. Kita tunggu hasilnya ya." 
Beberapa saat kemudian, Edi kembali dengan jawaban, 
"Di pasar hanya ada satu pedagang semangka. 



Harganya seribu rupiah per kilogram. Kalau kita beli 
seratus kilo atau lebih, harganya menjadi 800 rupiah 
per kilo. Ia punya sekitar 324 buah. Semangka itu 
didatangkan dari Indramayu. Warnanya hijau, isinya 
merah jingga, kualitasnya bagus, Pak."  
 
Dengan kecerdikannya, Edi bisa bekerja dengan efektif 
dan hal itu mendatangkan promosi dalam hidupnya. 
Kepada kita, Tuhan menyediakan lebih dari kecerdikan, 
yaitu hikmat Allah—kebijakan berpikir seperti Allah 
berpikir. Amsal berkata berbahagialah orang yang 
mendapat hikmat, sebab keuntungannya melebihi 
emas dan perak sekalipun. Kabar baik bagi kita semua, 
tidak ada syarat nilai akademis yang tinggi untuk 
mendapatkan hikmat Allah. Yang dibutuhkan hanya 
takut akan Tuhan.  
 
Ya, Tuhanlah sumber dari segala hikmat. Kalau kita 
datang kepada Tuhan, belajar dan menggali firman 
Tuhan, maka hikmat-Nya akan datang atas kita. Hikmat 
itulah yang akan membuat kita bekerja dan bertindak 
dengan cerdik, bahkan lebih dari cerdiknya dunia. 
Hikmat Allah tidak mengenal kata gagal. Bagian kita 
adalah bangkit dan bekerja keras, berdoa sungguh-
sungguh, hidup dalam kekudusan, dan minta hikmat 
Allah dalam setiap pemikiran serta tindakan kita. Jika 
kita melakukan semua itu, terang kemuliaan Tuhan pun 



akan terbit atas kita, kelimpahan dari seberang laut 
dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita.  
 
RENUNGAN 
Bukan hanya berdoa dan bekerja keras, kita juga perlu 
BERPIKIR dengan HIKMAT ALLAH sehingga kita bisa 
BEKERJA CERDIK. 
 
APLIKASI 
1. Kesulitan apakah yang tengah Anda hadapi dalam 

pekerjaan Anda saat ini? Bagaimana Anda 
mengatasinya? 

2. Mengapa Anda perlu memiliki hikmat Allah dalam 
apa yang sedang Anda kerjakan? 

3. Bagaimana agar Anda bisa memperoleh hikmat 
Allah? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami mau bangkit dan bersinar bagi 
kemuliaan-Mu. Ajarilah kami hikmat-Mu dan tuntun 
setiap langkah hidup kami, agar segala sesuatu yang 
kami kerjakan pun bisa Kau buat berhasil. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 34-35 

Kisah Para Rasul 15:1-21 



14 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
RAHASIA MERAIH KEMENANGAN 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 15:21-33 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 15:22 Rancangan gagal kalau tidak ada 
pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat 
banyak. 
 
Dewasa ini, bisnis minuman kekinian menjamur di 
mana-mana. Ke mana pun kita pergi, ada saja merek-
merek baru yang bisa kita temukan. Melihat tren 
minuman ini, Dina pun memiliki ide untuk membuat 
merek minumannya sendiri. Ia pikir caranya sederhana 
dan mudah, cukup meracik minuman bermacam rasa 
yang sedang populer dan membuatkan desain yang 
bagus. Seorang teman yang kebetulan pamannya 
sempat membuka usaha minuman sejenis mencoba 
menasihati bahwa Dina perlu membuat rencana serta 
strategi yang matang, tetapi ia tak menggubrisnya. Tak 
lama kemudian ia benar-benar meluncurkan usaha 
minuman miliknya. Awalnya, dagangannya cukup laris. 
Namun dengan cepat para pembeli meninggalkannya. 



Orang-orang menilai minuman Dina terlalu biasa dan 
tak memiliki ciri khas. 
 
Kegagalan adalah hal yang biasa terjadi. Meski 
kegagalan terkadang seolah tak bisa dihindari, 
seringkali kegagalan terjadi karena kesalahan kita 
sendiri. Amsal hari ini memperingatkan kita bahwa 
untuk menjalankan sebuah rencana, kita harus berhati-
hati dan mendengarkan nasihat orang yang sudah ahli 
di bidangnya. Benar, kerja keras saja tidak cukup. 
Untuk menjadi pemenang di bidang pekerjaan atau 
usaha kita, kita memerlukan hikmat. Kita perlu 
keseimbangan antara hikmat Tuhan dan pengetahuan 
yang memadai atas pekerjaan kita.  
 
Lakukanlah riset yang memadai sebelum kita terjun 
dalam suatu bidang dan mintalah pendapat dari orang-
orang yang pernah atau sedang bekerja di bidang 
tersebut. Dengan pengetahuan itu, kita bisa 
mempelajari kegagalan yang dialami orang lain, 
kemudian membuat pilihan-pilihan yang 
memungkinkan, dan dengan hikmat Tuhan, kita tahu 
pilihan apa yang harus kita ambil. Ya, jangan 
sembarangan bangkit. Saat kita bangkit dan berkarya 
dengan rencana yang matang, Tuhan akan menyertai 
jalan kita serta membuat kita bersinar bagi kemuliaan-
Nya. (MV.L) 
 



RENUNGAN 
PELAJARILAH bidang pekerjaan kita dan MINTA 
PERTIMBANGAN serta HIKMAT TUHAN, maka 
KEMENANGAN akan kita peroleh. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menguasai bidang pekerjaan atau 

usaha Anda? Apa akibatnya bagi Anda? 
2. Mengapa Anda perlu hikmat Tuhan dan 

pertimbangan orang lain dalam pekerjaana atau 
usaha Anda? 

3. Langkah-langkah apa yang bisa Anda ambil untuk 
memastikan kemenangan Anda bersama Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tak 
pernah meninggalkan kami. Semua kegagalan dan 

keberhasilan kami ada dalam kendali-Mu. Berikan kami 
hikmat-Mu agar kami tahu apa yang harus kami 

pelajari dan lakukan. Kami percaya, bersama-Mu, kami 
bisa menjadi lebih dari pemenang. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 36-37 

Kisah Para Rasul 15:22-41 



15 FEBRUARI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KUNCI UNTUK HIDUP DENGAN HIKMAT ALLAH 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 13:5-9 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 13:5a Janganlah kamu menjadi hamba uang dan 
cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. 
 
“Seberapa banyakkah uang yang cukup?” Suatu kali, 
orang terkaya di Amerika sepanjang sejarah, John D. 
Rockefeller, ditanyai dalam sebuah wawancara. Ia pun 
menjawab, "Satu dollar lebih lagi.” Pernyataannya ini 
merepresentasikan isi hati banyak orang di sepanjang 
masa. Bukankah kita pun selalu menginginkan ‘sedikit 
lebih banyak lagi’? Pun ketika kita memiliki lebih 
banyak dibandingkan hari kemarin, entah kenapa 
rasanya tidak pernah cukup. Saat kita menghasilkan 
lebih banyak, keinginan untuk memiliki yang lebih baik 
pun mengikuti. Selalu ada ponsel yang lebih baru, baju 
yang lebih modis, mobil yang lebih keren, atau restoran 
yang lebih tren. Pada akhirnya, kita terjebak dalam 
pengejaran akan uang yang tak ada habisnya. Bahkan, 



kalau pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan, 
kita bisa tersandung pada jerat hutang. 
 
Itu sebabnya, firman Tuhan mengingatkan kita untuk 
mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. 
Syukuri apa yang kita miliki saat ini. Ketika kita 
memenuhi hati dengan ucapan syukur, mata kita pun 
akan terbuka. Kita akan menyadari bahwa di tengah 
kesulitan maupun kekurangan kita, Tuhan tidak pernah 
sekali pun membiarkan atau meninggalkan kita. 
Penyertaan dan pemeliharaannya selalu ada. Sebab 
Dialah Penolong sejati kita, dan kita tidak perlu takut 
lagi akan hari depan. 
 
Keyakinan kuat kepada Tuhan akan mengalirkan 
ketenangan pada jiwa dan damai sejahtera di hati kita. 
Hanya saat itulah, kita bisa mendengar suara Tuhan 
dengan lebih jelas dan menangkap petunjuk-Nya. Kita 
tidak lagi akan menjalani hidup mengikuti hikmat dunia 
atau pemikiran kita sendiri, tetapi  menuruti hikmat 
Tuhan. Ya, di mana pun posisi hidup kita saat ini, entah 
kita berkecukupan atau berkekurangan, bangkit 
bekerja dan berkaryalah. Jangan takut, sebab Tuhan 
sendirilah yang akan memimpin kita langkah demi 
langkah, sampai kelimpahan datang dan terang 
kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kita. (MV.L)  
 
RENUNGAN 



Salah satu kunci untuk hidup dengan HIKMAT ALLAH 
adalah memiliki RASA CUKUP. 
 
APLIKASI 
1. Apakah yang menghalangi Anda memiliki rasa 

cukup? 
2. Mengapa Anda perlu memiliki rasa cukup? 
3. Bagaimana Anda bisa memiliki rasa cukup dalam 

hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tak 
pernah membiarkan maupun meninggalkan kami 

sekali pun juga. Tak peduli apa pun yang kami alami, 
kami percaya hidup kami aman dalam kendali-Mu. 

Seberapa pun yang kami miliki, kami percaya semua itu 
cukup bagi kami, karena Engkau tidak pernah kurang 
memberkati kami. Berikan kami hikmat untuk dapat 
mengelola berapa pun berkat yang Engkau berikan, 

sehingga kami boleh menerima kepercayaan yang lebih 
besar dari-Mu dan menjadi terang yang lebih bersinar 
bagi sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 38-40 

Kisah Para Rasul 16:1-21 



16 FEBRUARI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
HIDUP BEBAS DARI HUTANG 

 

BACAAN HARI INI 
Ulangan 15:1-11 
 

RHEMA HARI INI 
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.  
 

Usaha bakmi kaki lima Doni sangat laris. Saban hari 
dagangannya habis sebelum tengah hari dan banyak 
pengunjung yang tidak kebagian bakmi buatannya. 
Melihat kesuksesannya, seorang teman meminjami 
Doni sejumlah dana untuk merombak halaman dan 
garasi rumahnya menjadi tempat makan kecil. Ia pun 
bisa mempekerjakan tiga karyawan untuk melayani 
pembeli. Setelah sekian lama, usaha Doni tetap lancar 
dan hutangnya lunas terbayar. Saat itulah ia berpikir 
untuk menyewa sebuah ruko untuk cabang usahanya. 
Lalu ia memberanikan diri meminjam dana yang tidak 
sedikit dari bank. Cabang bakminya itu pun sukses.  
 



Tak lama, Doni kembali mengambil pinjaman untuk 
membuka cabang-cabang lainnya. Dari tahun ke tahun, 
hidup Doni tampak semakin berjaya. Cabang usahanya 
ada di mana-mana, anak-anaknya sekolah di sekolah 
bergengsi, keluarganya kerap berwisata ke luar negeri, 
dan asetnya banyak. Namun, suatu hari semua asetnya 
disita oleh bank. Ternyata selama ini hutangnya 
menumpuk dan Doni tak lagi sanggup membayar 
cicilannya. 
 

Meminjam uang atau berhutang tampak seperti hal 
yang lumrah di dunia ini. Saking biasanya, anak-anak 
Tuhan pun banyak yang mengambil langkah ini untuk 
memperoleh modal usaha atau untuk menutupi 
kebutuhan darurat. Kita seolah lupa bahwa firman 
Tuhan melarang kita untuk berhutang (Rm. 13:8). Kita 
pun tak menyadari, saat kita berhutang, sebenarnya 
kita sedang tidak mempercayai penyediaan Tuhan. Kita 
mengikatkan diri pada pemberi hutang (Ams. 22:7), 
padahal Tuhan sudah memerdekakan kita. Sadarilah, 
Tuhan sangat ingin memberkati kita, bahkan memakai 
kita untuk memberkati orang-orang yang 
membutuhkan di sekitar kita. Sebab Tuhan tidak ingin 
ada kemiskinan tinggal diantara anak-anak-Nya. Kalau 
itu yang Tuhan kehendaki, maka Dia tidak akan 
memakai cara yang melanggar perkataan-Nya sendiri. 
Dia yang akan memberikan hikmat dan menunjukkan 
jalan yang harus kita tempuh, sehingga kita bisa 
bangkit dan bersinar untuk kemuliaan-Nya. (MV.L) 



RENUNGAN 
Untuk MENJADI BESAR yang diperlukan bukanlah 
hutang, tetapi PENYERTAAN, URAPAN, dan BERKAT 
TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah sikap Anda terhadap hutang selama 

ini? 
2. Mengapa Tuhan tidak menghendaki Anda untuk 

berhutang? 
3. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hikmat Tuhan 

dan bebas dari hutang? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, terima kasih atas berkat yang selalu 
Engkau berikan pada kami. Kami percaya, penyediaan-

Mu atas hidup kami tidak akan pernah terputus dan 
tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan lebih dari 

yang kami bayangkan. Tuhan, kami ingin bangkit 
menjadi berkat bagi banyak orang. Beri kami hikmat-
Mu dan pimpin langkah kami, sehingga hidup kami 

bebas dari hutang dan berkat sejati-Mu tercurah atas 
hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 41-42 

Kisah Para Rasul 16:22-40 


