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Hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan tentang 
Building Resilience. Minggu lalu kita sudah belajar 
tentang Resilient Faith. Miliki resilient faith! Bangun 
Resilient faith! Peliharalah iman kita dengan sangat 
serius. Dan hari ini kita akan membahas tentang 
Financial Resilience atau Ketahanan Keuangan.  
 
I. PERSIAPKAN DIRI TANGGUH MENGHADAPI MASA 

SUKAR. 
 
a. DALAM KEHIDUPAN, ADA WAKTUNYA MASA 

SUKAR AKAN DATANG. 

• Setiap orang pasti akan melalui masa sukar. 
Mau anak Tuhan atau bukan, mau orang baik 
atau orang jahat, mau orang kaya atau miskin, 
yang namanya masa sukar adalah bagian dalam 
kehidupan. 
 
- Kejadian 12:10: Ketika kelaparan timbul di 

negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk 
tinggal di situ sebagai orang asing, sebab 
HEBAT KELAPARAN di negeri itu. 



 

 2 of 22 

- Kejadian 26:1: Maka timbullah kelaparan di 
negeri itu. — Ini BUKAN KELAPARAN YANG 
PERTAMA, yang telah terjadi dalam zaman 
Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, 
kepada Abimelekh, raja orang Filistin. 
 

- Orang seluarbiasa seperti Abraham yang 
disebut sebagai sahabat Allah saja juga 
mengalami masa sukar, dimana ada kelaparan 
yang hebat! Bukan cuma kelaparan biasa, 
tetapi kelaparan yang sangat parah. 

- Bukan cuma Abraham, tetapi Ishak juga 
mengalami masa kelaparan. Bahkan di ayat 
yang kita baca, itu bukan kelaparan yang 
pertama! Artinya masa kelaparan memang 
bisa terjadi di segala jaman. 

- Bahkan setelah jaman Abraham dan Ishak, 
Yakub pun juga tidak luput mengalami masa 
kelaparan hebat yang nyaris melanda seluruh 
dunia, sampai Yakub harus mengutus anak-
anaknya untuk beli makanan di Mesir. 

- Di para raja, termasuk Daud, juga pernah 
mengalami krisis kelaparan selama 3 tahun 
berturut-turut (2 Samuel 21:1).  

- Di zaman para nabi, misalnya Elia, juga pernah 
ada musim kering yang pastinya menjadi masa 
kelaparan selama 3,5 tahun, dll. 
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- Di jaman para rasulpun juga ada musibah 
bahaya kelaparan yang besar di seluruh dunia 
(Kisah Para Rasul 11:28). 

- Artinya, masa kelaparan, masa sukar, masa 
kekeringan adalah bagian dari kehidupan.  

- Setiap jaman, setiap generasi, pasti punya masa 
sukarnya masing-masing. 

- Masa sukar bukan sesuatu yang baru bagi dunia 
ini. 

• Tetapi berita baiknya adalah, kalau manusia 
masih bisa hidup sampai hari ini dan bumi 
belum musnah sampai hari ini, artinya seburuk-
buruknya dan sehebat-hebatnya masa sukar 
dan masa kelaparan yang pernah terjadi, semua 
masa krisis itu pasti berlalu! 

- Masa kelaparan hebat di jaman Abraham, Ishak, 
Yakub, Daud, Elia, dll akhirnya berlalu. 

- Demikian pula kita sekarang mengalami masa-
masa penuh krisis. Krisis kesehatan akibat 
wabah. Selain itu dampaknya juga dunia 
mengalami krisis ekonomi yang parah. Tetapi 
percayalah semua krisis inipun pasti akan 
berlalu! 

- Bahkan sebagai orang percaya, kita tahu bahwa 
selepas krisis pasti akan ada kemuliaan yang 
jauh lebih besar! 

- Ibaratnya negara dengan 4 musim. Musim 
dingin terkadang jadi momok bagi negara 
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tertentu. Saat musim dingin semua aktivitas 
banyak yang berhenti. Pertanian macet. 
Peternakan juga mungkin terkendala. Tetapi 
pada akhirnya musim dinginpun akan berakhir 
dan berganti dengan musim semi. 

- Saya nubuatkan dalam nama Tuhan Yesus 
musim dingin dalam pekerjaan dan bisnis 
saudara akan segera berakhir! Musim yang baru 
akan segera datang! Musim semi segera tiba! 
New season is coming! Musim penyakit, musim 
resesi akan segera diubah menjadi musim 
kebangkitan! 
 

b. SIKAP KITA MENGHADAPI MASA YANG SUKAR: 

• Di satu sisi, SEBAGAI ANAK TUHAN, KITA TIDAK 
PERLU KETAKUTAN BERLEBIHAN MENGHADAPI 
MASA SUKAR. 

- Mazmur 33:18-19.  18 Sesungguhnya, MATA 
TUHAN TERTUJU kepada mereka yang takut 
akan Dia, kepada mereka yang berharap akan 
kasih setia-Nya, 19 untuk MELEPASKAN JIWA 
MEREKA DARI PADA MAUT DAN MEMELIHARA 
HIDUP MEREKA PADA MASA KELAPARAN. 

- Menghadapi krisis hari-hari ini, saya mau anda 
tidak pernah lupa bahwa kita adalah orang yang 
punya Tuhan! Dan Tuhan yang empunya kita! 
Sadarilah bahwa mata Tuhan tertuju kepada 
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anda dan saya dengan begitu waspada pada 
hari-hari ini! 

- Tuhan akan melepaskan kita dari maut dan 
memelihara hidup kita pada masa kelaparan! 

- Kalau pemerintah saja begitu bertanggung 
jawab terhadap warganya, apalagi Tuhan kita! 

- Kita ini adalah orang Indonesia, tetapi jangan 
pernah lupa bahwa warga negara sejati kita 
adalah warga negara kerajaan Allah. Sorga 
adalah tempat asal kita! 

- Sama seperti pemerintah yang membantu 
warganya yang terjebak di suatu tempat, 
berusaha menyelamatkan, atau minimal 
mengirimkan bahan pangan, demikian juga 
Tuhan kita di sorga. Kepada seluruh warga 
Kerajaan Allah yang terjebak krisis di tengah 
dunia ini, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan akan 
kirimkan misi penyelamatan untuk anda dan 
saya! Dia akan bukakan tingkap langitNya 
untuk memastikan anda dan saya tidak akan 
berkekurangan! 
 

• Amsal 11:8: ORANG BENAR DISELAMATKAN 
DARI KESUKARAN, lalu orang fasik 
menggantikannya.  

- Amsal 12:13: Orang jahat terjerat oleh 
pelanggaran bibirnya, TETAPI ORANG BENAR 
DAPAT KELUAR DARI KESUKARAN.  
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- Di masa seperti ini peganglah janji Tuhan bahwa 
orang benar akan diselamatkan dari kesukaran! 
Orang benar dapat keluar dari kesukaran! Dan 
waktu kita dapat keluar dari kesukaran, maka 
kemuliaan yang besar sudah siap menyambut 
anda dan saya! 

- Itu sebabnya PASTIKAN TETAP HIDUP BENAR DI 
HADAPAN TUHAN! Jangan pernah ada pikiran 
jahat terbersit dalam benak anda di situasi 
seperti ini! Pastikan jalan hidup kita tetap lurus 
dan berkenan di hadapan Tuhan! Jangan ada 
perkataan jahat, jangan ada niat jahat! 

- Tuhan Yesus sudah membenarkan hidup kita, itu 
sebabnya terus miliki hidup yang benar di 
hadapanNya! 

- Coba ganti “orang benar” dengan nama anda 
masing-masing! Katakan “nama Anda” pasti 
diselamatkan dari kesukaran dan keluar dari 
kesukaran! 

- Anda akan keluar dari himpitan masalah 
ekonomi! Anda akan diselamatkan dari jerat 
penagih hutang! Tokomu akan diselamatkan! 
Bisnismu dan seluruh karyawanmu akan baik-
baik saja! Kita semua akan keluar dari badai ini 
bersama sebab kita punya Tuhan yang hidup! 
 

• TETAPI IMAN JUGA HARUS DISERTAI DENGAN 
PERBUATAN. IMAN JUGA HARUS DISERTAI 
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DENGAN USAHA. IMAN JUGA HARUS DISERTAI 
DENGAN PERSIAPAN! 
- Daud punya iman bahwa Tuhan akan 

mengalahkan Goliat baginya. Daud percaya 
bahkan dengan batu kecilpun Tuhan akan 
menjatuhkan Goliat. Tetapi Daud tidak hanya 
mengambil satu batu. Dia mengambil lima batu 
licin terbaik untuk menghadapi Goliat. Itulah 
yang namanya persiapan! 

- Orang yang tidak membuat persiapan 
menghadapi masa sukar adalah orang yang 
konyol. 

- Orang di negara 4 musim pasti akan membuat 
persiapan menghadapi musim-musim tertentu. 
Ketika musim dingin tidak lama lagi akan datang, 
orang sudah siapkan baju hangat, kayu bakar, 
bahan makanan untuk disimpan, dll. 

- Amsal 31 bicara tentang istri yang cakap. Ada 
ayat yang menarik di sana.  

- Amsal 31:19,21,25   19 Tangannya ditaruhnya 
pada jentera, jari-jarinya memegang 
pemintal.  21 Ia tidak takut kepada salju untuk 
seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya 
berpakaian rangkap. 25 Pakaiannya adalah 
kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang 
hari depan. 

- Orang yang bijak adalah orang yang membuat 
persiapan. Sudah lama sebelum salju turun, dia 



 

 8 of 22 

sudah memintal pakaian rangkap. Itu sebabnya 
ketika salju datang, dia tidak takut bahkan dia 
bisa mentertawakan hari depan yang penuh 
tantangan. 

- Saya berdoa kita semua bisa membuat 
persiapan dan kita bisa tertawa di tengah badai 
dan masa sukar yang menerpa kita! 
 

• Amsal 6:6-11.  6 Hai pemalas, pergilah kepada 
semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak:  7 
biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya 
atau penguasanya, 8 ia menyediakan rotinya di 
musim panas, dan mengumpulkan makanannya 
pada waktu panen.  9 Hai pemalas, berapa lama 
lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan 
bangun dari tidurmu?  10 "Tidur sebentar lagi, 
mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar 
lagi untuk tinggal berbaring" — 11 maka datanglah 
kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, 
dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. 
 
- Seperti semut, kita harus jadi orang yang rajin 

membuat persiapan! 
- Inilah iman yang seimbang! Benar kita percaya 

bahwa Tuhan pasti bisa memberkati kita di 
segala musim. Tetapi bukan berarti terus kita 
cuma diam saja! Lewat Amsal ini Tuhan juga 
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menyuruh kita untuk melihat semut yang 
membuat persiapan dengan serius. 

- Waktu kita membuat persiapan yang baik, maka 
saya berdoa segala kemiskinan dan kekurangan 
tidak akan pernah bisa menyerbu setiap kita! 

- Saya berdoa di masa krisispun, saudara dan 
saya tetap diberkati Tuhan! Di tengah lembah 
kelam dan di hadapan musuh dan tantangan 
yang menghadangpun, Tuhan tetap 
menyediakan hidangan untuk setiap kita! 
 

II. RAHASIA MEMBANGUN KETAHANAN FINANSIAL. 
 

1. RAHASIA BERKAT PALING UTAMA ADA TAAT 
PADA PETUNJUK TUHAN. 
 

• Yang menjadi ketakutan banyak orang hari-hari 
ini adalah KRISIS EKONOMI. Dan saya perlu 
katakan bahwa yang bisa menyelamatkan 
keuangan anda hari-hari ini adalah PETUNJUK 
TUHAN. 
- Di masa krisis begini ada yang berkata: jangan 

beli saham, ada yang berkata beli saham karena 
lagi jatuh, lepas properti atau sebaliknya, beli 
dolar atau emas atau sebaliknya, pegang cash 
sebanyak-banyaknya, dll. 
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- Ttentunya tidak salah juga untuk kita 
mendengarkan saran dan masukan dari para 
pakar. 

- Tetapi semuanya tidak bisa menjadi jaminan 
keamanan apalagi keberhasilan. 

- Yang bisa menjadi jaminan kesuksesan adalah 
tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. 
 

• Ishak bisa sukses karena dia menabur benih di 
daerah Gerar di saat musim kelaparan. Tetapi 
kunci pertama kesuksesannya, bukanlah langsung 
di taburannya, tetapi kunci pertama 
kesuksesaannya di masa kelaparan adalah 
kepekaan dan ketaatannya dalam mengikuti 
petunjuk Tuhan.  
- Baca Kejadian 26 secara lengkap. Saat bencana 

kelaparan melanda, dia berencana pergi ke 
Mesir seperti yang dilakukan Abraham saat 
menghadapi bencana kelaparan. 

- Dia pikir jika dia pakai cara seperti ayahnya, 
pakai metode seperti ayahnya, maka dia akan 
berhasil.  

- Tetapi saat itulah Tuhan malah berkata lain. 
Tuhan melarang Ishak ke Mesir dan bertahan di 
Gerar. 

- Ditambah lagi saya percaya bahwa Tuhanlah 
yang menyuruh Ishak menabur. Kenapa? 
Karena secara manusia, Ishak bukanlah seorang 
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petani murni. Dia adalah seorang pengusaha 
ternak! Yakub dan nenek moyangnya (termasuk 
Ishak) adalah gembala domba (Kejaidan 47:3). 

- Seorang peternak, bisa pindah haluan menjadi 
petani merupakan langkah yang beresiko. 
Tetapi karena itu adalah petunjuk Tuhan, maka 
Tuhan memberkati Ishak. 
 

• DALAM MOMEN KRISIS INI SAYA BERDOA 
TELINGA ROH KITA DIBUKAKAN OLEH TUHAN. 
- Jangan sampai yang kita lakukan disetir oleh 

ketakutan dan kepanikan. 
- Kita juga jangan menjadi orang yang langsung 

mudah copy paste apa yang dilakukan orang 
lain. 

- Jadilah anak Tuhan yang bertanya kepada Bapa 
kita apa yang harus kita lakukan di masa-masa 
seperti ini: apakah harus tetap meneruskan 
usaha ini, apakah harus ganti haluan, apakah 
harus menambah produk lain, dll. 
 

• BAGAIMANA KITA BISA PEKA MENDENGARKAN 
SUARA TUHAN? 

 

• BANGUN SENANTIASA HUBUNGAN YANG 
SANGAT ERAT DENGAN TUHAN.  
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- Bukannya menjauh, tetapi bangun hubungan 
yang sangat dekat seperti seorang sahabat. 
Karena kalau kita bisa ada di level sahabat 
bagi Tuhan, Tuhan akan memberitahukan 
kepada kita segala hal yang luarbiasa dari 
Bapa (Yohanes 15:15). 
 

• TETAPLAH TINGGAL DI GEREJA LOKAL DI 
MANA TUHAN TEMPATKAN ANDA! 
- Waktu Ishak mau pergi, Tuhan perintahkan 

untuk tinggal! Ishak sukses karena dia 
menuruti perintah Tuhan untuk tetap 
tinggal. 

- Sedangkan di masa kelaparan, Naomi 
meninggalkan Betlehem dan pergi ke daerah 
Moab. Betlehem berarti Rumah Roti dan 
berbicara tentang Rumah Tuhan yang penuh 
roti kehidupan. Tetapi Naomi malah 
meninggalkan Betlehem dan memilih 
mengadu nasib di Moab. Akibatnya suami 
dan kedua anaknya mati. 

- Jangan pernah tinggalkan rumah roti yang 
sudah Tuhan tunjukkan bagi anda. Itulah 
gereja lokal. Sekalipun saat ini kita belum 
bisa ibadah secara fisik, tetapi tetap setia 
dan ikuti kegerakan gereja. 

- Saya yakin orang yang menempel kepada 
gereja lokal, akan jauh lebih mudah 
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menerima tuntunan Tuhan dalam hidupnya. 
Karena di gereja akan ada perhemaan, akan 
ada pengajaran, akan ada tuntunan yang 
nyata yang akan sangat menolong kita. 
 

 
2.  PELAJARI SUNGGUH-SUNGGUH KEBENARAN 

FIRMAN TUHAN. 
 

• Firman Tuhan bukan hanya akan menyelamatkan 
hidup anda, tetapi juga semua aspek hidup anda, 
termasuk keuangan anda! 
- 2 Timotius 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan 

Allah memang bermanfaat untuk mengajar, 
untuk menyatakan kesalahan, untuk 
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik 
orang dalam kebenaran. 

- Dalam terjemahan NIV: teaching, rebuking, 
correcting, and training. 

- Saat anda membaca firman anda tanpa sadar 
sedang diajari, ditegur, dikoreksi dan dilatih. 
Tiba-tiba anda bisa tahu cara investasi yang 
tepat. Anda bisa ditegur bahwa ternyata cara 
pengelolaan keuangan anda selama ini salah. 
Saudara akan dikoreksi Roh Kudus dan dilatih 
hidup yang benar dalam menggunakan 
keuangan. Itulah manfaat firman Tuhan! 
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- Ayub 5:17-22.  17 Sesungguhnya, 
berbahagialah manusia yang ditegur Allah; 
sebab itu janganlah engkau menolak didikan 
Yang Mahakuasa. 18 Karena Dialah yang 
melukai, tetapi juga yang membebat; Dia yang 
memukuli, tetapi yang tangan-Nya 
menyembuhkan pula.  19 Dari enam macam 
kesesakan engkau diluputkan-Nya dan dalam 
tujuh macam engkau tidak kena malapetaka. 
20 Pada masa kelaparan engkau dibebaskan-
Nya dari maut, dan pada masa perang dari 
kuasa pedang. 21 Dari cemeti lidah engkau 
terlindung, dan engkau tidak usah takut, bila 
kemusnahan datang. 22 Kemusnahan dan 
kelaparan akan kautertawakan dan binatang 
liar tidak akan kautakuti. 

 
- Berbahagialah orang yang ditegur dan dididik 

Tuhan lewat firman Tuhan! Sebab dari 6 
kesesakan bahkan tujuh macama malapetaka 
kita akan diluputkan! Kita akan bebas dari 
kelaparan dan semua masalah pada akhirnya 
akan kita tertawakan. 
 

• Jangan lupa ayat tadi yang sudah kita baca: 
ORANG BENAR akan diselamatkan dari 
kesukaran dan keluar dari kesukaran. 
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- Siapa itu orang benar? Orang yang sudah 
dibenarkan Tuhan (terima Yesus)! 

- Siapa itu orang benar? Orang yang sukanya 
membaca, merenungkan dan 
melakukan  kebenaran! Itulah firman! 

- Firman itu adalah kebenaran, dimana kalau kita 
melakukannya, maka kita akan selamat dari 
segala bentuk kesukaran. 

- Itu sebabnya di masa-masa seperti ini, kita harus 
lebih serius membaca firman! Kita harus lebih 
intensif memasukkan firman dalam hati dan 
pikiran kita! 

- Sekalipun kita harus mendengarkan firman 
lewat online. Lebih baik habiskan kuota untuk 
menerima firman daripada menghabiskan kuota 
untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak 
membangun iman. 
 

3. MILIKI STRATEGI UNTUK MELEWATI MASA SUKAR. 

• Mesir pernah mengalami 7 tahun masa 
kelimpahan yang juga diikuti 7 tahun masa 
kelaparan. Tujuh tahun bukan waktu yang 
singkat. Kalau Yusuf tidak mempunyai strategi 
untuk bertahan, maka Yusuf dan semua orang di 
dunia saat itu tidak akan bisa bertahan. 
 

• Kejadian 47:13-17.   13 Di seluruh negeri itu tidak 
ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, 
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sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan 
lemah lesu karena kelaparan itu. 14 Maka Yusuf 
mengumpulkan segala uang yang terdapat di 
tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang 
pembayar gandum yang dibeli mereka; dan Yusuf 
membawa uang itu ke dalam istana Firaun. 15 
Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah 
Kanaan, datanglah semua orang Mesir 
menghadap Yusuf serta berkata: "BERILAH 
MAKANAN KEPADA KAMI! Mengapa kami harus 
mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." 16 
Jawab Yusuf: "Jika tidak ada lagi uang, berilah 
ternakmu, maka aku akan memberi makanan 
kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." 17 Lalu 
mereka membawa ternaknya kepada Yusuf dan 
Yusuf memberi makanan kepada mereka GANTI 
KUDA, kumpulan kambing domba dan kumpulan 
lembu sapi dan keledainya, jadi disediakannyalah 
bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada 
tahun itu. 
 

a. Strategi Yusuf yang pertama adalah BERHEMAT 
SEHINGGA BISA MENABUNG. 

- Dan menurut saya kesalahan orang Mesir saat 
itu adalah mereka tidak segera mengubah gaya 
hidup mereka dari mode mewah, menjadi mode 
hemat. 
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- Kita harus ingat mereka sempat masuk ke 7 
tahun masa kelimpahan! Saya yakin di masa itu 
mereka  banyak berfoya-foya, banyak 
meningkatkan standard gaya hidup, mereka 
mulai terbiasa hidup enak, nyaman, bahkan 
mewah. 

- Yang tadinya tidak pernah pakai AC, mulai harus 
selalu tidur pakai AC. Pakaian mulai serba harus 
bermerk. Mobil lama dibuang ganti mobil baru. 
HP lama diganti dengan HP baru paling mahal. 

- Mungkin Orang Media jaman itu mulai beli kuda-
kuda bagus dan mahal. Anda harus tahu kuda 
Mesir di jaman itu sangat terkenal dan lambang 
keperkasaan. 
 

- Lalu tiba-tiba masa kelimpahan berhenti dan 
berganti menjadi masa kelaparan. Sekarang 
omset mulai turun. Pelanggan mulai jarang. 
Daya beli menjadi berkurang, dll. 

- Seharusnya mereka cukup peka dan langsung 
mengubah gaya hidup mereka. Tadinya hidup 
mewah, harusnya mereka mulai berhemat. 
Memang tentunya tidak mudah! Orang itu 
mudah menaikkan gaya hidup tapi susah 
menurunkan gaya hidup! 
 

- Saat itu uang cash dan tabungan mereka sudah 
ludes. Dan mereka datang kepada Yusuf 
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meminta makanan dengan cara barter dengan 
hewan ternak mereka, termasuk kuda! Kalau 
sapi, kambing, keledai masih dipertahankan 
sedemikian rupa saya masih bisa memahami. 
Tetapi kenapa kuda masih dipertahankan 
ketika masa kelaparan mulai datang? Karena 
bagi saya kuda itu ibarat kendaraan mewah di 
jaman sekarang. Sapi dan kambing masih untuk 
konsumsi. Keledai untuk transportasi. Tapi kuda 
sebenarnya bisa mereka lepas sejak awal masa 
kelaparan itu. 

- Saya ajak kita jangan mengulangi kesalahan 
orang-orang Mesir itu. Harusnya 7 tahun masa 
kelimpan cukup memberi mereka tabungan 
selama sekian waktu. Tetapi akibat gaya hidup 
“kuda”, mereka akhirnya malah habis-habisan. 

- PENGKOTBAH BILANG SEGALA SESUATU ADA 
WAKTUNYA: TETAPI SEKARANGLAH MASANYA 
MENAHAN DIRI, BERHEMAT, KENCANGKAN 
IKAT PINGGANG, PRIHATIN, DAN 
MENCUKUPKAN DIRI DALAM SEGALA HAL. 
 

 
b. Strategi Yusuf yang kedua adalah BEKERJA 

SUPAYA MENGHASILKAN. 
 

- Kejadian 47:18-19. 18 Setelah lewat tahun itu, 
datanglah mereka kepadanya, pada tahun yang 
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kedua, serta berkata kepadanya: "Tidak usah 
kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa 
setelah uang kami habis dan setelah kumpulan 
ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada 
lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan 
kepada tuanku selain badan kami dan tanah 
kami. 19 Mengapa kami harus mati di depan 
matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah 
kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, 
maka kami dengan tanah kami akan menjadi 
hamba kepada Firaun. Berikanlah benih, supaya 
kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah 
itu jangan menjadi tandus." 
 

- Orang-orang Mesir itu beberapa kali bertemu 
dengan Yusuf. Tetapi pada awalnya mereka 
selalu membeli makanan dan hanya makanan. 
Baru setelah habis-habisan dan menjual diri 
mereka kepada Yusuf, mereka sekarang baru 
minta benih.  
 

- Membeli makan artinya mereka hanya 
mengkonsumsi tanpa menghasilkan sesuatu.  

- Sedangkan membeli benih artinya bekerja 
menghasilkan sesuatu. 
 

- Coba kalau seandainya mereka dari awal sudah 
mulai membeli benih dan mulai bekerja dengan 
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tekun lagi, maka bisa jadi keadaan mereka pada 
akhirnya tidak separah itu. 

- Dalam keadaan yang sangat susahpun, jangan 
sampai kita cuma pasrah dan tidak berbuat apa-
apa. Sekecil apapun itu tetaplah berusaha untuk 
produktif. Tidak ada hal yang sia-sia di masa 
krisis seperti ini. 

- Coba mulai pikirkan apa yang bisa anda lakukan 
sehingga tetap ada buah yang anda hasilkan di 
masa yang sukar ini. 
 

c. Strategi Yusuf yang ketiga adalah 
MENGUPGRADE DIRI TERUS-MENERUS. 

- Sekalipun saat ini masa yang sukar dan 
semuanya roda ekonomi rasanya lambat, tetapi 
anda tetap bisa mengupgrade diri. 

- Mungkin benar untuk sesaat bisa saja omset 
kita turun, penghasilan turun, tetapi jangan 
sampai skill kita turun! 

- Yusuf sudah mempersiapkan diri di masa krisis 
di dalam penjara, sehingga begitu krisis lewat, 
dia dalam sekejap langsung diangkat Tuhan dan 
diberkati. 
 

d. Strategi Yusuf yang keempat adalah JANGAN 
BERHENTI MENABUR BENIH DI MASA KRISIS. 

- Berhenti menabur di masa krisis bukanlah solusi. 
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- Berhenti menabur di masa sulit hanya 
kesenangan sesaat yang pada akhirnya 
membuat kita semakin berkekurangan. 

- Karena kalau anda mau dapatkan hasil, maka 
mau tidak mau kita tetap harus menabur. 

- Taburkan benih profetik, taburkan keuangaan 
kita untuk pekerjaan Tuhan, taburkan 
keuangan kita untuk jadi berkat bagi orang lain 
di masa sulit, taburkan kasih dan perhatian 
kita, taburkan waktu kita untuk tetap melayani 
Tuhan walau secara online, dll. 

- Bahkan saya mendorong kita menaburkan 
berkat bagi sesama jemaat untuk saling 
memberkati. Justru di saat-saat seperti ini kita 
harus bergandengan tangan sebagai satu 
kesatuan tubuh Kristus. Anda bisa dengan 
sengaja membeli barang di tempat jemaat yang 
lain. Saat omset jemaat sedang sepi, anda bisa 
menjadi orang yang melarisi dagangan jemaat 
tersebut. 

- Saya yakin kalau kita saling menjadi saluran 
berkat satu sama lain, kita bukan hanya bisa 
melewati krisis ini, tetapi justru kesatuan 
dalam tubuh Kristus akan mendatangkan 
berkat Tuhan yang sangat besar. 
 

Kita perlu sungguh-sungguh mempersiapkan diri di 
masa yang sukar. Ini saatnya kita meminta tuntunan 
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dan hikmat Tuhan dalam menghadapi semua krisis 
yang terjadi. Tetapi percayalah semua orang benar 
akan keluar dari segala kesukaran ini dan tampil 
sebagai pemenang. 


