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Tuhan!
Apa yang bisa kita lihat sangat menentukan 

apakah kita akan mengalami keterpurukan atau 
anugerah Tuhan. Sama-sama melihat situasi 
yang sama; yang satu melihatnya semata-sama 
sebagai malapetaka sehingga hidupnya semakin 
terpuruk dan terjerumus dalam kesulitan demi 
kesulitan, tetapi yang satunya lagi bisa 
melihatnya sebagai sebuah kesempatan 
sehingga hidupnya terus mengalami anugerah 
serta pertolongan Tuhan. 

Keluarga Allah dimanapun Saudara berada, 
lihatlah situasi yang terjadi saat ini bukan hanya 
semata-mata sebagai sebuah bencana saja, 
tetapi juga sebuah kesempatan luar biasa yang 
diberikan Tuhan kepada kita. Kesulitan demi 
kesulitan yang saat ini banyak terjadi, justru 
merupakan kesempatan untuk Tuhan 
membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Itu 
sebabnya jangan menyerah, terus pandang 
Tuhan, bangkitkan semangat di dalam diri 

Saudara bahwa ini adalah anugerah kesempatan 
yang sedang diberikan Tuhan bagi kita.

Kalau dulu usaha, pekerjaan, dan pelayanan 
kita hanya terbatas kepada orang-orang yang 
bisa kita jangkau secara fisik saja, tetapi saat ini 
jangkauan kita bisa diperluas dengan 
menggunakan media internet; bukan hanya di 
kota Saudara saja, tetapi bisa sampai ke luar 
pulau, bahkan sampai ke bangsa-bangsa! Saya 

Saudara berada, mintalah terang hikmat Tuhan 
menerangi hidup Saudara, sehingga Saudara 
mendapat pewahyuan dari Tuhan 
langkah-langkah apa yang harus Saudara lakukan 
sehingga Saudara bisa mengalami terobosan 
besar dari Tuhan. Mari Saudaraku, kita terus 
pegang janji Tuhan dalam Yesaya 60, tetap 
semangat, dan terus berjuang bersama Tuhan. 

Salam Yesaya 60 digenapi!
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Shalom, Saya Vony, melayani di Kids Impact Yogyakarta. 

itu bangsa kita sedang mengalami penurunan dalam 
perekonomian. Dan itu berdampak pada daya beli masyarakat 

dan saya juga sekaligus tulang punggung di keluarga, sehingga itu 
membuat tabungan saya jadi habis karena keperluaan ini dan itu, 

sempat complain sama TUHAN. “ TUHAN saya sudah melayani 
TUHAN lho saya sudah sungguh-sungguh ikut TUHAN, saya sudah 

menjadi berkat ya malah saya punya hutang.  Tapi tahun 2017, 

TUHAN  Maelakhi 3 ayat 10 sampai 11, biasanya saya baca itu 

banyak orang juga tahu itu. 

kalau saya nggak persepuluhan karena saya merasa keuangan saya 
aja untuk makan saja, saya masih sulit  kalau saya harus 

ternyata itu salah. Dan hari itu juga, saya bener-bener bertobat, 
saya ambil sebuah komitmen sama TUHAN. “TUHAN apa pun 

mengasihi TUHAN. Saya mau bener-bener taat untuk itu! Bulan 
pertama saya inget, persepuluhan pertama kali yang saya berikan 
itu mengambil dari uang makan saya, jadi sehingga kami harus 

apa-apa, di bulan yang ke dua, sesuatu mulai terjadi dalam 
kehidupan kami, dalam keuangan kami. Tanpa saya sadari, saya 

berhutang lagi.  Dan itu masih terjadi di beberapa bulan ke depan, 

dan TUHAN memberi kesempatan untuk saya, untuk memberikan 
Janji Iman. Nah ini Janji Iman pertama saya sih dan Pastor Nita 

mengangkat tangan dan TUHAN kasih satu angka ke saya, yang 
membuat saya sebenernya dalam kondisi saya waktu itu, membuat 
saya nangis, karena saya sudah berpikir “TUHAN ini kalau saya kasih, 
saya mau bayar cicilan pakai apa? Saya hidup untuk bulan ini 
dengan apa? Tapi saya mau belajar taat. Jadi saya memberikan Janji 
Iman itu. 

Dan 3 hari kemudiaan, setelah itu, sesuatu juga terjadi. 
Mujizat pertama adalah saya dapat berkat untuk melunasi  seluruh 
hutang saya. Hutang itu sebenernya, secara perhitungan manusia 
saya, itu mungkin tahun 2018 akhir atau 2019 awal baru bisa selesai 
dan lunas. Tapi TUHAN lunaskan itu semua. Mujizat yang ke dua, 
saya cek Om saya, saya bilang “ Om, ini sisa hutang saya berapa, 
tolong dihitung, saya akan lunasi. Nggak berapa lama setelah itu, 
istrinya Om saya, tante saya telepon ke mama, bilang kalau hutang 
ini sudah dianggap lunas, dan sisanya ditabung saja.

seberapa uang yang kita punya. Tapi yang saya dapat, disini adalah 

mengalami ini, saya banyak sharing ke banyak temen-temen saya, 
beberapa orang bener-bener kondisi keuangannya dipulihkan. Tapi 

TUHAN ini aku sudah persepuluhan, terus mana berkatnya? Kenapa 
hutangku masih ada? Jadi banyak orang melakukan itu.  Disini itu 

mari kita tangkap Rhema dari Firman yang dibagikan di GBI Keluarga 
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