


11 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENJADI TANGGUH DAN KELUAR SEBAGAI 

PEMENANG 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 18:9-15 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 18:14 Orang yang bersemangat dapat 
menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan 
memulihkan semangat yang patah? 
 
Daud lahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga 
yang menolak kehadirannya. Sementara kakak-
kakaknya belajar banyak ilmu pengetahuan, ia harus 
menjaga 2-3 ekor kambing domba. Namun yang sangat 
luar biasa, Daud bisa bertahan menghadapi perlakuan 
tidak adil itu sampai Tuhan membawanya ke musim 
yang baru dalam kehidupannya. Ya, tangan Tuhan 
membawanya masuk ke istana raja dan memberinya 
kemenangan melawan Goliat. Saat itu mungkin Daud 
berpikir nasibnya akan berubah, tetapi kenyataannya, 
hari-hari baiknya di istana raja hanya berjalan sebentar 
saja. Daud kembali mengalami masa-masa sukar 
karena raja Saul iri hati kepadanya dan berniat 



membunuhnya. Berkali-kali Daud hampir tertangkap, 
tetapi Tuhan selalu meluputkannya.  
 
Daud mendapatkan janji Tuhan bahwa ia akan menjadi 
raja, tetapi kenyataannya ia terus ada dalam bahaya. 
Sampai di satu titik, musim yang baik kembali datang. 
Daud benar-benar menjadi raja atas seluruh Israel dan 
kerajaannya diberkati Tuhan. Lalu, apakah keadaan 
terus-menerus baik? Ternyata tidak. Ujian dan 
pencobaan kembali datang saat Absalom, anaknya 
sendiri, memberontak dan merebut takhtanya. Hal itu 
membuat Daud harus terusir dari istananya sendiri. 
Masa kesukaran kembali datang dalam hidupnya. 
Namun singkat cerita, Tuhan memulihkan kembali 
tahtanya. Akhirnya, Daud mengakhiri pertandingan 
hidupnya dengan kemenangan, karena sepanjang 
hidupnya TIDAK ADA KATA MENYERAH DAN KALAH 
DENGAN KEADAAN. YANG ADA HANYALAH BERTAHAN, 
MAJU, DAN MENANG. 
 
Sama seperti kehidupan Daud yang tidak pernah lepas 
dari masa sukar, begitu juga dengan hidup kita. Hal 
baik, hal buruk, tantangan, ujian, pencobaan, masa-
masa sukar adalah bagian dari hidup ini. Suka atau 
tidak, kita harus melewatinya. Karena itu, kita perlu 
mempersiapkan dan membangun diri sekuat-kuatnya, 
supaya kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Tidak 
hanya mampu melewati masa-masa sukar itu, tetapi 



bisa keluar sebagai pemenang. Karena begitulah 
seharusnya mentalitas yang kita miliki sebagai anak 
Tuhan. Haleluya! 
 
RENUNGAN 
Suka tak suka, MASA SUKAR adalah BAGIAN DARI 
KEHIDUPAN; kita perlu MEMPERSIAPKAN DIRI agar 
kita bisa TANGGUH menghadapinya. 
 
APLIKASI 
1. Hal apakah yang paling menekan Anda dalam 

melewati masa-masa pandemi ini? 
2. Bagaimana cara Anda melewatinya dan apakah kata 

Tuhan bagi Anda supaya Anda bisa keluar sebagai 
pemenang dalam masalah yang Anda hadapi itu? 

3. Apa yang akan Anda lakukan untuk membangun 
ketahanan Anda supaya Anda bisa keluar sebagai 
pemenang? Tuliskan komitmen Anda! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami bangga karena Engkau adalah Allah yang 

setia. Tidak hanya Engkau menyertai kami di masa-
masa yang baik, tapi terlebih lagi Engkau sangat setia 

menyertai kami di masa-masa sukar ini. Kami tahu 
Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang 

sendiri. Engkau ada untuk kami dan siap melatih kami 
menjadi lebih tangguh dan mampu melewati masa-
masa sukar kami sebagai pemenangnya. Kami tidak 



akan menyerah, ya Tuhan, karena kekuatan-Mu ada 
bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 17-19 

Efesus 5:17-33 
 



12 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 

TUHAN DALAM MASA SUKAR 

 
BACAAN HARI INI 
Mazmur 33:12-22 
 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 33:18-19 Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju 
kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka 
yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan 
jiwa mereka dari pada maut dan memelihara hidup 
mereka pada masa kelaparan. 
 
Seorang pemain akrobat membentangkan seutas tali 
melintasi air terjun Niagara. Kemudian ia memulai 
aksinya berjalan pelan-pelan di atas tali tersebut. 
Penonton menahan nafas menyaksikannya. Setelah 
sampai di ujung yang lain, penonton bertepuk tangan 
dengan meriah. “Apakah kalian percaya bahwa saya 
dapat kembali ke ujung sana dengan membawa kereta 
dorong ini?” tanya sang akrobatik dengan membawa 
kereta dorongnya. “Percaya! Percaya!” jawab sebagian 
penontonnya. Benar saja, sang pemain akrobat 
berhasil sampai ujung dengan selamat. Gegap gempita 
tepuk tangan kembali memenuhi udara.  
 



“Sekarang saya akan memberi beban pada kereta 
dorong ini, apakah saudara percaya saya dapat 
melakukannya?" tanya sang pemain akrobat lagi. 
"Percaya, percaya!" jawab sebagian penonton. "Nah, 
sekarang siapa yang berani duduk di kereta dorong 
ini?" Semua terdiam, tidak ada yang menjawab karena 
mereka semua takut akan risikonya yang bisa berakibat 
pada kematian. Akhirnya ada seorang pemuda yang 
mengajukan diri. Pemuda itu naik ke kereta dorong dan 
dimulailah akrobat yang menegangkan itu. Pemuda 
tersebut tak lain adalah anak dari sang pemain akrobat 
tersebut. 
 
Seorang anak tahu kemampuan bapaknya, demikian 
juga seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita 
tahu betapa luar biasanya Bapa kita. Sekalipun 
kehidupan sering sekali menyuguhkan  kesusahan, 
penderitaan, penyakit, dan keputusasaan, Tuhan 
sungguh bisa dipercaya. Di hari-hari ini, saat pandemi 
COVID-19 membayangi bumi dan krisis finansial 
melanda kita secara pribadi, mungkin lebih realistis 
untuk berkeluh kesah, tetapi kita tidak perlu kuatir, 
karena kita memiliki Tuhan dan kita adalah kepunyaan 
Tuhan. Rhema hari ini menguatkan kita bahwa Tuhan 
berdaulat atas hidup kita, Dia memperhatikan hidup 
kita, dan pertolongan sejati hanya datang dari-Nya. 
Jangan mengandalkan pertolongan dari diri sendiri 
atau dari orang lain. Nantikan Tuhan, dan Dia sendiri 



yang akan mengajari kita untuk membangun 
ketahanan finansial bagi hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Kita TIDAK PERLU TAKUT berlebihan menghadapi masa 
sukar, sebab kita MEMILIKI TUHAN dan kita adalah 
KEPUNYAAN TUHAN. 
 
APLIKASI 
1. Hal-hal apa sajakah yang sering membuat Anda 

merasa takut dan kuatir? 
2. Mengapa Tuhan rindu agar kita percaya dan tidak 

merasa takut melewati masa-masa sulit dalam hidup 
kita? 

3. Komitmen apa yang Anda ambil setelah membaca 
renungan pagi ini? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan anugerah-

Mu. Terima kasih atas rhema  yang luar biasa. Kami 
sangat berysukur kami memiliki Engkau dan kami 
menjadi kepunyaanmu. Sehingga kami tidak perlu 

takut melewati masa-masa sulit dalam hidup kami. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 20-22 

Efesus 6 



13 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 

IMAN YANG BENAR DI MASA SUKAR 

 
BACAAN HARI INI 
Yakobus 2:14-26 
 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 2:17 Demikian juga halnya dengan iman: Jika 
iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada 
hakekatnya adalah mati. 
 
Suatu hari di musim panas yang cerah, seekor jangkrik 
melompat-lompat dengan riangnya. Senandung ceria 
tak lepas dari mulutnya. Ia begitu menikmati 
hangatnya sinar matahari. Jangkrik itu bertemu 
serombongan semut yang sedang mengangkut 
makanan di kepala masing-masing. Berbaris rapi, 
dengan tekun semut-semut itu mengumpulkan 
makanan dan membawanya ke sarang. Si jangkrik 
menyapa rombongan semut, "Hai, di hari secerah ini 
kenapa kalian terus bekerja?" Salah satu semut itu 
menjawab, "Kami sedang mengumpulkan makanan 
untuk persiapan musim dingin nanti." Jangkrik tertawa 
terbahak, "Musim dingin? Itu masih lama sekali, tidak 
perlu dipikirkan sekarang. Ayolah bermain bersamaku." 



Namun semut-semut itu menolak. Sambil mengangkat 
bahu, jangkrik pun berlalu.  
 
Suatu pagi, si jangkrik terbangun dengan gigi 
bergemeletuk dan badan gemetar. Ia berjalan keluar 
hendak berjemur dan mencari makan, tetapi yang 
dilihatnya adalah hamparan rumput beku. Musim 
dingin telah tiba. Segerombolan semut menemukan si 
jangkrik yang pingsan kedinginan dan kelaparan. 
Bersama-sama mereka menggotong jangkrik ke sarang 
mereka. Udara yang hangat dan bau yang sedap 
tercium ketika si jangkrik akhirnya siuman. Dilihatnya 
tumpukan makanan tak terbilang banyaknya. Bahkan 
mereka bisa berbagi makanan dengan si jangkrik. Ia 
pun sangat menyesal dan berjanji tidak akan bermain-
main terus di musim panas yang akan datang.  
 
Tuhan memang selalu ingin memberkati kita anak-
anak-Nya. Saat Dia berkenan, berkat datang begitu 
berlimpah. Apa pun yang kita kerjakan membuahkan 
hasil. Ya, kita boleh beriman, bahkan HARUS punya 
iman yang tangguh, bahwa Tuhan selalu memelihara 
dan menyelamatkan kita dari kesukaran. Meski 
demikian, hendaklah kita bijaksana dan penuh hikmat. 
Kita tetap perlu berusaha dan membuat persiapan. 
Ingatlah, langit tidak selalu biru. Masa kelaparan, masa 
sukar, dan masa kekeringan adalah bagian dari 
kehidupan. Persiapkanlah dengan baik dan serius. 



Dengan demikian kita memiliki ketahanan finansial 
yang kuat dan tidak takut ketika masa kesukaran 
datang. Bahkan, kita bisa tertawa menghadapi masa 
depan yang penuh tantangan (Ams. 31:19-25). (PF) 
 
RENUNGAN 
Di masa sukar, kita harus memiliki IMAN YANG 
TANGGUH, tetapi iman juga harus DISERTAI USAHA 
dan PERSIAPAN. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana Anda menghadapi masa kesukaran 

seperti yang sedang terjadi saat ini? Dengan tenang 
atau penuh kekuatiran? 

2. Usaha dan persiapan apa yang harus Anda lakukan 
untuk menghadapi masa-masa sukar? 

3. Apa komitmen Anda untuk masa depan yang akan 
datang?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu 

atas hidup kami sampai saat ini. Engkau adalah Jehova 
Jireh. Rhema-Mu hari ini akan kami materaikan dalam 
hati kami. Setelah masa-masa sukar ini berlalu, kami 

akan lebih giat berusaha dan mempersiapkan dengan 
baik dari berkat-berkat yang telah Kau sediakan bagi 

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



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 23-25 

Filipi 1 



14 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 

RAHASIA MEMBANGUN KETAHANAN FINANSIAL  

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 19:1-8 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 19:5 Jadi sekarang, jika kamu sungguh-
sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang 
pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta 
kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, 
sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. 
 
Seorang pemuda berusia dua puluh tahunan memiliki 
impian menjadi seorang jutawan. Ia pun 
menyampaikan impiannya kepada kekasihnya yang 
beberapa tahun kemudian menjadi istrinya. Tak lama 
berselang dari pernikahan mereka, terjadilah krisis 
ekonomi yang parah. Itu adalah masa depresi yang 
cukup besar. Pasangan ini pun mengalami berbagai 
peristiwa menyedihkan dalam hidup mereka. Mulai 
dari kehilangan mobil, rumah, hingga mereka harus 
menggadaikan barang-barang untuk mencukupi 
keuangan mereka yang mulai menipis. Sang suami 
frustasi dan meminta istrinya meninggalkannya. 
 



Namun, di tengah keputusasaan suaminya, sang istri 
tidak mau percaya bahwa impian mereka telah mati. 
Istrinya terus meyakinkan suaminya, bahwa impian 
mereka bisa menjadi kenyataan. Ia pun terus mengajak 
suaminya merancangkan apa yang akan mereka 
lakukan jika mereka menjadi jutawan. Waktu berlalu, 
sang suami mendapat ide tentang permainan uang, 
yaitu apa saja yang akan dibeli dengan uang, misal 
gedung, tanah, rumah, ataupun hotel. Permainan itu 
akhirnya kita kenal dengan nama Monopoli. Charles 
Darrow dan istrinya, Esther, yang menciptakan 
permainan tersebut. 
 
Keadaan sekarang ini mungkin juga begitu menakutkan 
bagi kebanyakan orang. Krisis ekonomi seolah menjadi 
bayangan yang mengerikan. Namun, sebagai anak 
Tuhan, hendaknya kita tidak dicekam ketakutan. 
Kondisi ekonomi dunia atau sekeliling kita boleh 
memburuk, tetapi Tuhan akan memberikan petunjuk 
yang tepat bagi kita yang setia kepada-Nya. Jangan 
berjalan dengan pemikiran kita sendiri, tetapi mintalah 
hikmat Allah, agar Tuhan memberikan petunjuk-Nya 
akan apa yang harus kita lakukan. Hanya tuntunan Roh 
Kudus saja yang bisa menjadi jaminan kesuksesan 
dalam hidup kita. Menempellah pada gereja lokal, 
karena itu akan memudahkan kita menerima tuntunan 
Tuhan dalam hidup kita. Bangun mezbah pujian 
penyembahan melalui Pondok Daud, ibadah, doa, dan 



merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Semua 
itu akan membuat kita peka akan petunjuk Tuhan. 
Dengan taat pada petunjuk Tuhan, kita pasti bisa 
membangun ketahanan finansial kita. (LEW) 
 

RENUNGAN 
Rahasia MEMBANGUN KETAHANAN FINANSIAL yang 
paling utama adalah TAAT pada PETUNJUK TUHAN. 
 

APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah berada dalam keadaan 

finansial yang kurang baik? Ceritakan! 
2. Mengapa Anda harus mengutamakan taat pada 

petunjuk Tuhan dalam membangun ketahanan 
finansial? 

3. Bagaimana upaya Anda dalam membangun 
ketahanan finansial? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, kami berterima kasih dengan keadaan finansial 
kami saat ini. Kami mau memiliki ketahanan finansial 

yang kuat dengan taat pada petunjuk-Mu. Kami 
percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati 
hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 26-27 

Filipi 2 



15 MEI 2020 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 

FONDASI KETAHANAN FINANSIAL 

 
BACAAN HARI INI 
2 Timotius 3:10-17 
 
RHEMA HARI INI 
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. 
 
Siang itu David asyik bermain menyusun bangunan 
rumah-rumahan baru. Ada aturan yang harus diikuti 
saat menyusun rumah itu. Masing-masing bagian 
rumah harus disusun sedemikian rupa dengan urutan 
yang sudah ditentukan. Banyak dari bagian itu memiliki 
bentuk dan warna yang sama. Yang membedakannya 
adalah nomor-nomor yang tertera pada mainan itu. 
Setiap bagian itu sudah ada pasangannya sesuai 
nomor, sehingga tidak bisa dipasangkan dengan bagian 
lain yang bukan pasangannya. Oleh karena itu, untuk 
membangun rumah itu dengan benar, David harus 
mengikuti buku panduan yang sudah disertakan di 
dalam dus mainan itu. 
 



Di tengah aniaya yang berat di bawah pemerintahan 
kaisar Nero, Paulus menuliskan pesan-pesan 
penguatan dan mengirimkannya kepada Timotius. 
Melalui suratnya itu Paulus mengingatkan Timotius 
agar tetap kuat, setia, dan bertekun pada kebenaran 
firman Allah. Sebab hanya dengan firman Tuhanlah, 
orang percaya dapat memperoleh hikmat dan 
tuntunan kepada keselamatan oleh iman kepada 
Kristus Yesus. 
 
Tahukah Anda bahwa Firman Tuhan adalah panduan 
keselamatan untuk semua aspek hidup kita, termasuk 
keuangan kita? Seperti nasihat Paulus kepada Timotius, 
firman Tuhan adalah adalah sumber hikmat yang 
menuntun pada keselamatan. Firman Tuhan inilah 
panduan untuk kita bisa beroleh keselamatan. Ketika 
membaca firman Tuhan dan sungguh-sungguh 
merenungkannya, kita akan diajar, ditegur, dikoreksi, 
dan dilatih oleh Roh Kudus. Melalui tuntunan Roh 
Kudus, kita menjadi tahu bagaimana kita harus 
melangkah untuk membangun dan memperkuat 
seluruh aspek hidup kita. Oleh karena itu, marilah di 
masa-masa sukar seperti sekarang ini, kita semakin 
lebih serius membaca dan merenungkan firman Tuhan. 
Marilah kita lebih intensif memasukkan firman Tuhan 
dalam hati, pikiran, dan perkataan kita. Saat kita 
tinggal dan hidup di dalam firman Tuhan, kuasa-Nya 



akan bekerja melalui hidup kita dan ketahanan 
finansial kita pun terbangun dengan kuat. 
 
RENUNGAN 
Jika kita ingin MEMBANGUN KETAHANAN FINANSIAL, 
kita perlu MEMPELAJARI KEBENARAN firman Tuhan 
dengan sungguh-sungguh. 
 
APLIKASI 
1. Apa hubungan antara firman Tuhan dan ketahanan 

finansial Anda?  
2. Mengapa Anda perlu mempelajari kebenaran firman 

Tuhan? 
3. Bagaimana Anda akan mempelajari firman Tuhan 

untuk bisa membangun ketahanan finansial yang 
kuat? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau Allah 

yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. 
Engkau selalu menyediakan tuntunan-Mu, bahkan 

Engkau sudah memberikan petunjuk-Mu dalam firman-
Mu yang tertulis dalam Alkitab. Bukakan mata hati 

kami, terangi pikiran kami, agar kami bisa memperoleh 
hikmat dan instruksi yang jelas dari-Mu, sehingga kami 

boleh bangkit dan memiliki ketahanan finansial yang 
kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yesaya 28-29 

Filipi 3 
 



16 MEI 2020 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

STRATEGI PERTAMA UNTUK MELEWATI MASA SUKAR 

 
BACAAN HARI INI 
Ibrani 13:5-8 
 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 13:5 Janganlah kamu menjadi hamba uang dan 
cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. 
Karena Allah telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak 
akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak 
akan meninggalkan engkau." 
 
Memiliki sebuah rumah sendiri di usia tiga puluhan 
adalah impian banyak orang. Namun tak banyak yang 
bisa mewujudkannya. Namun seorang wanita Jepang, 
Saki Tamogami, bermimpi untuk memiliki tiga rumah 
saat ia berusia ke-34. Sejak berumur delapan belas 
tahun, ia pun mulai berhemat dan menabung. Setiap 
harinya ia membatasi pengeluaran biaya makan hanya 
sekitar 200 Yen, atau 26.700 rupiah. Ketika ia berusia 
27 tahun, ia berhasil membeli rumah pertamanya 
seharga 10 juta yen, atau 1,3 miliar rupiah. Rumah 
keduanya seharga 18 juta yen, dan rumah ketiganya, 
yang ia beli di usianya yang ke-34 bulan Mei 2019 lalu, 



bernilai 37 juta Yen. Bahkan, ia juga memiliki sebuah 
café. 
 
Dengan cara yang sama, Tuhan sudah mengajarkan 
tentang menabung kepada orang pilihan-Nya, Yusuf. 
Dengan hikmat Tuhan, ia berhasil memimpin negeri 
Mesir untuk lepas dari masa sukar. Dengan strateginya 
untuk menabung dari panen yang berkelebihan pada 
masa tujuh tahun kelimpahan, Yusuf berhasil membuat 
negeri Mesir menjadi termasyhur dan menjadi berkat 
bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimana dengan kita? 
Apakah mode berhemat sudah menjadi kebiasaan kita, 
atau kita lebih suka menghabiskan berapa pun yang 
menjadi penghasilan kita?  
 
Rhema hari ini mengingatkan kita bahwa hidup 
berhemat dan menabung adalah tindakan yang harus 
kita lakukan dan juga ajarkan kepada keluarga kita. 
Terlebih pada masa sukar ini, dengan berhemat kita 
bisa menabung dan menggunakannya untuk hal-hal 
yang mendesak, bukan hanya mencukupi kebutuhan 
keluarga kita sendiri, tetapi juga bisa menjadi berkat 
bagi orang lain. Dengan berhemat, kita bisa belajar 
untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada dan 
tidak membiarkan uang mengendalikan hidup kita. 
Sepertinya bukan hal mudah jika kita sudah terbiasa 
dengan pengeluaran yang tinggi. Namun dengan 
pertolongan Tuhan, tidak ada yang sulit atau bahkan 



terlambat. Kita bisa memulainya dari sekarang. Dengan 
tekad yang kuat, kita bisa membangun ketahanan 
finansial yang kuat di masa-masa sukar. 
 

RENUNGAN 
Untuk MELEWATI MASA SUKAR, kita perlu memiliki 
STRATEGI, dan strategi pertama adalah BERHEMAT 
sehingga bisa MENABUNG. 
 

APLIKASI 
1. Sudahkan Anda terbiasa berhemat dan menabung 

selama ini? Mengapa demikian? 
2. Mengapa Anda perlu berhemat dan menabung? 
3. Bagaimana Anda bisa mulai berhemat dan 

menabung mulai dari sekarang? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami 
telah menyia-nyiakan apa yang ada pada kami dengan 
hal-hal yang tidak perlu. Kami tangkap hikmat dari-Mu 

dan mau mulai belajar berhemat serta menabung. 
Mampukan kami, Tuhan, agar kami bisa membangun 

ketahanan finansial yang kuat dan menjadi terang dan 
berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus 

kami berdoa. Amin.” 
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BACAAN HARI INI 
Pengkhotbah 4:7-16 
 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 4:9-10 Berdua lebih baik dari pada 
seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik 
dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, 
yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang 
yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk 
mengangkatnya! 
 
Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 mulai terjadi 
di mana-mana. Dalam kelompok sel Tina, ada beberapa 
orang yang kehilangan pekerjaan. Sebagai ketua 
komsel, ia tidak bisa tinggal diam. Ia rangkul anak-anak 
selnya yang tidak bisa bekerja lagi dengan memberikan 
berbagai macam ide bisnis yang modalnya kecil dan 
risikonya kecil. Dari menjahit masker, delivery 
makanan, membuat makanan yang dititipkan di 
tempat jualan jajanan pasar, sampai ide untuk 
menanam sayur dan ternak ikan dengan teknik 
akuaponik. Ia tidak segan-segan mengajarkan kepada 
ana-anak selnya semua pengetahuan yang ia ketahui. 



Tina juga bahkan ikut membeli produk yang anak-anak 
selnya buat. Puji Tuhan, ekonomi anak-anak selnya 
perlahan mulai dipulihkan. Bahkan mereka dapat 
menjadi berkat melalui acara bakti sosial yang 
diadakan kelompok selnya. Sungguh luar biasa. Di 
tengah-tengah krisis, mereka dapat bangkit menjadi 
terang bagi orang-orang yang memerlukan. 
 
Tepat yang firman Tuhan katakan. Berdua lebih baik 
daripada sendirian. Tergabung dalam komunitas yang 
positif dan membangun iman seperti kelompok sel 
adalah sangat baik. Ketika seorang anggota sel ada 
yang jatuh, ada orang-orang di sekelilingnya, keluarga 
rohani yang akan membantu untuk mengangkatnya 
kembali. Ada orangtua rohani yang akan membimbing 
kita untuk mengambil langkah-langkah yang 
dibutuhkan saat kita kehilangan arah dan tujuan. 
 
Di masa krisis seperti sekarang ini, mari kita 
bergandengan tangan sebagai satu kesatuan tubuh 
Kristus. Saling menolong, saling membangun, dan 
saling menabur berkat satu sama lain, sehingga kita 
dapat melewati krisis ini dengan baik, sehingga tidak 
ada anak-anak Tuhan yang harus meminta-minta 
karena tidak punya uang, makanan, maupun 
pekerjaan. Percayalah, ketika kita menabur di masa 
krisis, berkat kita tidak akan berkurang atau habis. 
Karena Tuhan kita Tuhan yang setia dan adil. Di mana 



ada kesatuan dalam tubuh Kristus, di sana Tuhan akan 
mengirimkan berkat-berkat-Nya dan membangunkan 
ketahanan finansial yang kuat di tengah anak-anak-
Nya. 
 
RENUNGAN 
Di masa krisis, kita perlu BERGANDENGAN TANGAN 
sebagai SATU KESATUAN TUBUH KRISTUS dan SALING 
MENABUR BERKAT. 
 
APLIKASI 
1. Dalam menghadapi krisis global yang terjadi saat ini, 

apa tindakan Anda untuk dapat bertahan bahkan 
keluar dari krisis ini?  

2. Sebagai ketua kelompok sel dan sebagai saudara 
seiman, sudahkan Anda saling tolong-menolong dan 
saling membangun untuk membawa banyak anak-
anak Tuhan keluar dari keterpurukan karena 
kehilangan pekerjaan atau penghasilan? 

3. Ide-ide apa saja yang Anda miliki untuk Anda bisa 
bagikan kepada saudara seiman Anda agar dapat 
keluar dari krisis? Jelaskan!  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada 
setiap anak-anak-Mu di mana pun mereka berada. 

Kami percaya, walau jatuh, kami tidak akan tergeletak. 
Kami akan bangkit dan berjalan kembali, bahkan 



terbang bersama-Mu melintasi badai persoalan dan 
tampil sebagai pemenang. Sebab tangan-Mu 

menopang kami. Kami mau bangkit untuk menabur 
dan peduli dengan sesama kami terutama terhadap 

keluarga kelompok sel kami, sehingga tidak ada yang 
kekurangan atau kelaparan, sebab kami saling 

bergandengan tangan dan saling menopang satu sama 
lain dalam krisis ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
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