
 



18 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
TUAIAN BESAR YANG DATANG 

 
BACAAN HARI INI 
Yesaya 60:1-22 
 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:11 Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka 
senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan 
tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan 
bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka 
ikut digiring sebagai tawanan. 
 
Jauh  sebelum menjabat sebagai presiden RI, Bpk. Ir. H. 
Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Pak Jokowi ini 
berprofesi sebagai seorang pengusaha furnitur. Saat 
krisis moneter terjadi di tahun 1998, ia harus 
menanggung hutang bank yang amat sangat besar. 
Namun ia tidak menyerah, ia bekerja dengan sangat 
keras di pabrik furniturnya, lalu mencoba mengekspor 
produknya tersebut. Saat nilai dolar terus menanjak 
naik, ketika itulah ia mendapatkan keuntungan yang 
sangat besar. Order demi order masuk ke 
perusahannya, nilai rupiah yang menjadi sangat kecil 
bagi para pengusaha luar negeri membuat daya beli 
mereka menjadi sangat besar. Dolar demi dolar pun 



masuk ke perusahaan Pak Jokowi, sehingga ia bisa 
melunasi semua hutang bank hanya dalam waktu 
empat bulan saja. 
 
Dari contoh kisah perjalanan bisnis Pak Jokowi ini, kita 
dapat melihat bahwa sesungguhnya setiap kesempatan 
apa pun, baik itu yang baik maupun yang buruk, bisa 
menjadi suatu titik balik dalam hidup kita untuk kita 
bisa menerima tuaian besar. Apalagi kalau kita 
mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. 
Tuhan bisa memakai setiap kesempatan maupun orang 
lain untuk memberikan tuaian besar dalam hidup kita.  
 
Kalau hari ini Tuhan berjanji bahwa Dia akan 
memberikan mujizat keuangan yang luar biasa bagi 
hidup kita, maka apa pun keadaan yang sedang Anda 
hadapi saat ini, tetaplah percaya. Teruslah berjuang, 
jangan menyerah, jangan berputus asa, teruslah 
pandang Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan 
membawa Anda ke suatu titik ketika Anda akan 
mengalami pembalikan keadaan dalam keuangan Anda. 
Saat itulah, wajah Anda akan berseri-seri, Anda akan 
berbesar hati, sebab pintu gerbang Anda akan terbuka 
senantiasa, dan kekayaan bangsa-bangsa akan masuk 
dalam perbendaharaan Anda, supaya Anda bisa 
menjadi berkat yang semakin besar bagi pekerjaan 
Tuhan.  
 



RENUNGAN 
Tuhan dapat MEMAKAI ORANG LAIN untuk 
memberikan TUAIAN BESAR dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah persoalan keuangan yang sedang Anda 

hadapi saat ini?  
2. Percayakah Anda bahwa Tuhan rindu memberikan 

tuaian besar dalam hidup Anda? 
3. Petunjuk firman Tuhan apakah yang Anda lakukan 

supaya tuaian besar itu sungguh-sungguh bisa Anda 
alami? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau berjanji 
akan memberikan tuaian besar dalam hidup kami. 

Kami percaya akan janji-Mu dan kami akan melakukan 
bagian kami serta melakukan yang terbaik sampai 

janji-Mu itu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 4-6; Kisah Para Rasul 17:16-34 



19 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SUMBER TUAIAN BESAR 

 

BACAAN HARI INI 
Ulangan 8:1-20 
 

RHEMA HARI INI 
Ulangan 8:18 Tetapi haruslah engkau ingat kepada 
TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan 
kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, 
dengan maksud meneguhkan perjanjian yang 
diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek 
moyangmu, seperti sekarang ini. 
 

Bapak Matius selalu disiplin merencanakan keuangan 
bulanan keluarga. Ia baru tenang setelah yakin bahwa 
kondisi keuangan cukup aman untuk sebulan ke depan. 
Namun kenyataannya, setiap akhir minggu ia selalu 
kuatir kalau-kalau perhitungannya meleset, dan itu 
sering membuatnya frustrasi. Pada suatu khotbah 
ibadah Minggu, Bapak Matius disadarkan bahwa 
semua berkat berasal dari Tuhan. Ia memohon ampun 
kepada Tuhan karena selama ini ia telah mengandalkan 
hidupnya pada hartanya. Aturan pengelolaan keuangan 
yang ia lakukan setiap bulan itu justru membuatnya 
lupa bahwa hidupnya di tangan Tuhan. Kini ia tidak lagi 



kuatir tentang kondisi keuangannya, karena ia percaya 
bahwa semua hartanya adalah berkat dari Tuhan dan 
Tuhan akan memelihara orang yang sungguh-sungguh 
mengasihi-Nya dengan berbagai cara yang ajaib dan 
mustahil.  
 

Ulangan 8 mengajarkan kepada kita untuk selalu 
bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhanlah 
sumber berkat kita. Tuhanlah sumber rezeki kita. 
Tuhanlah sumber kekayaan kita. Tuhanlah sumber 
kesejahteraan kita. Tuhanlah yang memberikan kita 
anugerah dengan berkat untuk memiliki dan 
menikmati. Maka, jangan sampai kita melupakan 
Tuhan. Tetaplah setia kepada-Nya seperti Dia telah 
setia memelihara kita. Semua berkat yang kita punya 
semata-mata karena anugerah-Nya karena itu sudah 
seharusnya kita gunakan seluruhnya untuk kemuliaan 
nama-Nya. 
 

Apa sajakah pergumulan keuangan Anda? Mari kita 
imani bahwa tahun ini kita akan sungguh-sungguh 
mengalami tuaian besar. Sekarang inilah tahun mujizat 
besar. Mari kita dengan penuh semangat menyambut 
sukacita tahun ini. Bersiaplah dan jangan sampai kita 
terlewatkan. Percayalah bahwa Tuhan akan terus 
memakai cara-cara yang ajaib untuk mendatangkan 
tuaian besar dalam hidup kita. Itu sebabnya, 
berimanlah yang besar dan jangan batasi Tuhan dalam 



berkarya. Mari kita terus berdoa supaya tuaian yang 
ajaib yang selalu terjadi dalam hidup kita dapat 
menjadi kesaksian yang spektakuler, sehingga semua 
orang yang melihat dan mendengarnya ikut 
memuliakan nama Tuhan. 
 

RENUNGAN 
Tuhan bisa memberikan kita tuaian besar TANPA 
CAMPUR TANGAN MANUSIA. 
 

APLIKASI 
1. Apakah pergumulan keuangan Anda saat ini? 
2. Bagaimanakah seharusnya sikap hati Anda atas 

setiap berkat yang Tuhan sudah berikan? 
3. Bagaimana Anda akan menantikan mujizat keuangan 

besar dari Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas setiap berkat yang 

Engkau anugerahkan kepada kami. Berikan kami 
hikmat-Mu, supaya kami mampu mengelolanya 

dengan benar dan mengembalikan semuanya sebagai 
persembahan kami kepada-Mu. Kuduskanlah 

persembahan kami dan kiranya Engkau layakkan untuk 
kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami 

saat ini dan masa depan kami kepada-Mu, karena kami  
percaya bahwa Engkau akan selalu memberkati kami 



dengan melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 7-9; Kisah Para Rasul 18 



20 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENUAI MUJIZAT KEUANGAN BESAR MELALUI 

PEKERJAAN KITA  

 
BACAAN HARI INI 
Ulangan 2:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 2:6-7a Makanan haruslah kamu beli dari 
mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan; juga 
air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, 
supaya kamu dapat minum. Sebab TUHAN, Allahmu, 
memberkati engkau dalam segala pekerjaan 
tanganmu. 
 
Saat ini, kita semua pasti sedang menanti-nantikan 
mujizat keuangan besar terjadi dalam hidup kita. 
Mungkin sebagian sudah ada yang menuainya dan 
sebagian lagi masih belum mengalaminya. Yang perlu 
kita sadari, Tuhan bisa memakai berbagai macam cara 
untuk memberikan kita tuaian besar. Salah satunya 
melalui pekerjaan kita sendiri. Seperti yang dialami 
Bapak Nathan dan Ibu Linda, pelayan Tuhan di GBI 
Keluarga Allah. Hanya dalam kurun waktu empat bulan, 
omzet pekerjaan mereka naik drastis sebesar 2000 
persen dari target satu tahun perusahaan. Pasti 



kenaikan itu tidak datang begitu saja saat mereka 
duduk santai tanpa mengerjakan apa pun. Justru 
karena mereka giat, tekun bekerja, dan mereka 
menyerahkan pekerjaannya kepada Tuhan, maka 
mereka menuai mujizat besar. 
 
Dalam beberapa hal, Tuhan memang memberkati 
anak-anak-Nya secara supranatural. Seperti yang dituai 
oleh bangsa Israel, manna yang turun dari langit,  air 
yang keluar dari batu, burung puyuh yang tak terhitung 
banyaknya. Atau seperti yang didapatkan oleh Janda 
Sarfat, minyak dan tepung yang tidak ada habis-
habisnya. Atau mempelai yang diberkati dengan air 
menjadi anggur saat resepsi pernikahan mereka di 
Kana. Namun, ada kalanya Tuhan memberkati kita 
secara natural, yakni saat kita sedang bekerja. Mungkin 
berkat itu berupa promosi jabatan yang tidak pernah 
terpikirkan oleh kita, pelanggan yang membludak 
sampai kita kelabakan melayaninya, penjualan yang 
berlipat-lipat kali ganda sampai kita tercengang-
cengang, dan masih banyak mujizat-mujizat lainnya.  
 
Mulai sekarang, jangan pernah remehkan pekerjaan 
kita sekecil apa pun itu. Teruslah bekerja dengan giat 
dan tekun. Percayalah, Tuhan akan memakai segala 
pekerjaan kita, usaha kita, atau karier kita untuk 
membawa tuaian yang luar biasa dalam hidup kita. 
Tuhan akan memberkati segala jerih payah kita dan 



kita akan menikmatinya. Bersama Tuhan, kita akan 
bekerja di bawah langit terbuka, sehingga apa pun 
yang kita kerjakan pasti berhasil.        
 
RENUNGAN 
Sadarilah bahwa BEKERJA adalah CARA KITA MENUAI. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda menyadari bahwa Anda akan 

menuai mujizat keuangan besar melalui pekerjaan 
Anda? 

2. Mengapa pekerjaan Anda bisa menjadi cara Anda 
menerima tuaian besar dari Tuhan? 

3. Apa komitmen Anda agar terus-menerus menuai 
mujizat keuangan besar melalui pekerjaan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk mujizat keuangan 
besar yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Berkati 

setiap pekerjaan yang sudah Engkau percayakan 
kepada kami, sehingga kami bisa menuai mujizat 
keuangan besar melalui pekerjaan kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 10-12; Kisah Para Rasul 19:1-20 



21 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KERJA BESAR UNTUK MUJIZAT BESAR 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 10:3-22 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 10:4 Tangan yang lamban membuat miskin, 
tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. 
 
Jack Ma lahir di keluarga miskin yang menjadi korban 
revolusi kultural di China. Namun, ia tidak mau 
menerima nasib begitu saja. Sejak kecil, ia sering 
mengantarkan turis asing tanpa dibayar dengan tujuan 
belajar bahasa Inggris. Setelah dewasa, ia pernah 30 
kali melamar pekerjaan dan semuanya ditolak. Ia 
bahkan pernah mencoba melamar sebagai pelayan di 
KFC bersama 33 orang lainnya. 33 orang itu diterima 
bekerja, hanya Jack Ma yang ditolak. Seolah semua 
pintu tertutup baginya. Akhirnya, ia hanya bisa menjadi 
guru sekolah dengan gaji 10 dolar Amerika per bulan. 
 
Tahun 1995, dunia mulai mengenal internet. Jack Ma 
pun mendapatkan ide besar untuk mengembangkan 
pasar online. Tidak ada seorang pun yang merespon 
idenya itu, semua orang memandangnya aneh. 



Terlebih lagi karena sebelumnya ia pun tak tahu apa-
apa tentang komputer. Meski demikian, Jack Ma tidak 
menyerah. Meski berkali-kali gagal dan kehabisan 
uang, ia terus mencoba mengembangkan idenya. 
Akhirnya, ia berhasil membangun platform jual beli 
online AliBaba. Saat ini, nilai AliBaba diperkirakan 
melebihi facebook. Dalam transaksi harian, AliBaba 
pun berhasil melampaui e-Bay dan Amazon. Suatu kali 
ia berkata, "Saya hanya ingin cari kerja, tapi karena 
tidak dapat, maka saya yang ciptakan sendiri pekerjaan 
itu." Ya, AliBaba merajai pasar perdagangan online 
dunia, karena Jack Ma berani bermimpi besar dan mau 
bekerja besar. 
 
Satu hal perlu kita sadari, Tuhan berkenan pada 
tangan-tangan yang rajin. Jika orang dunia saja 
diperkenan-Nya untuk meraih kesuksesan sedemikian 
rupa, terlebih lagi seharusnya anak-anak-Nya. 
Masalahnya, ketika kita mengharapkan tuaian mujizat 
keuangan besar, sudahkah kita menaburkan benih 
yang disertai dengan iman? Percayalah, jika kita 
sungguh-sungguh dalam apa yang kita kerjakan, meski 
saat menabur kita harus melakukannya sambil 
bercucuran air mata, Tuhan berjanji bahwa Dia yang 
akan memberikan kita tuaian mujizat besar. Amin. 
 
 
 



RENUNGAN 
Kalau kita ingin MUJIZAT BESAR, kita harus komit 
KERJA BESAR, sebab mujizat adalah MILIK ORANG 
RAJIN, bukan orang malas. 
 
APLIKASI 
1. Mujizat besar apa yang tengah Anda nantikan saat 

ini?  
2. Tuhan pasti memberkati anak-anak-Nya, tetapi 

mengapa Dia ingin Anda kerja besar sebelum Anda 
mendapatkan mujizat besar-Nya? 

3. Apa saja langkah-langkah yang akan Anda buat 
untuk mulai bekerja besar? 

 

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

memperhatikan kehidupan kami. Kami percaya, saat 
kami terus bertekun dalam pekerjaan kami, Engkau 

tidak akan tinggal diam saja. Engkau yang menimbang 
setiap kerja keras kami, dan pada waktunya, seperti 
orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air 

mata, kami akan menuai dengan sorak-sorai. Di dalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Mazmur 13-15; Kisah Para Rasul 19:21-41 



22 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
HAL YANG MERUSAK BENIH YANG KITA TABURKAN 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 18:1-10 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 18:9 Orang yang bermalas-malas dalam 
pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. 
 
Andi bekerja di sebuah pabrik garmen. Karena 
kerajinannya, Pak Anton, sang pemilik pabrik mulai 
menaruh perhatian padanya. Tak jarang, Pak Anton 
mengajak Andi berbincang soal pekerjaan ataupun hal 
pribadi. Mengetahui Andi yang nyaris tidak pernah 
beribadah alias tidak begitu memperhatikan masalah 
rohani, Pak Anton menasihatinya agar kembali tekun 
mencari Tuhan. Andi pun menuruti dan mulai 
beribadah kembali. Sayangnya, selewat beberapa 
bulan, kinerja Andi mulai menurun. Waktu pabriknya 
mendapat banyak pesanan dan meminta semua 
karyawannya untuk bekerja lembur, Andi menolak 
karena ada pelayanan di gerejanya. Andi pun jadi 
sering meminta izin tidak masuk kerja untuk mengikuti 
retret, seminar, dan berbagai acara gereja lainnya.  
 



Walaupun Pak Anton seorang Kristen militan, tetapi ia 
menyayangkan sikap Andi yang tidak bisa membagi 
waktu. Akhirnya, ketika ada promosi di tempat kerja, 
Andi malah digantikan oleh temannya yang memang 
rajin, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan dalam 
pekerjaannya. Andi kehilangan berkat besar yang telah 
Tuhan sediakan karena salah menangkap apa yang 
sesungguhya Tuhan inginkan. 
 
Tidaklah salah untuk tekun beribadah dan melayani, 
tetapi Tuhan tidak menghendaki kita menjadi malas 
dalam bekerja. Sebab, apa pun yang kita kerjakan, jika 
itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, hal itu merupakan 
ibadah yang sejati, termasuk pekerjaan sekuler yang 
kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ingat, bekerja 
adalah salah satu bagian terpenting dalam perjanjian 
berkat Allah. Tuhan hanya mau memberkati orang 
yang rajin bekerja. Bila kita malas-malasan, kita akan 
menyia-nyiakan banyak kesempatan untuk menerima 
berkat yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Tuhan 
sendiri memberi teladan bagi kita dengan terus aktif 
bekerja sampai sekarang (Yoh. 5:17). Hendaklah 
sebagai anak Bapa, karakter kita juga bisa sama seperti 
Bapa kita yang rajin bekerja. Hanya anak yang dewasa 
dan bertanggung jawab yang berhak menerima 
kepercayaan dari Bapanya dan layak menuai berkat 
mujizat keuangan besar. (PF) 
 



RENUNGAN 
Sekalipun Tuhan sudah menyediakan berkat, tetapi 
KEMALASAN akan MERUSAK BENIH yang sudah kita 
taburkan sebelumnya. 
 
APLIKASI 
1. Secara jujur, apakah selama ini Anda sudah bekerja 

dengan rajin dan sungguh-sungguh? 
2. Mengapa hanya orang yang rajin yang akan menuai 

mujizat keuangan yang besar? 
3. Bagaimana supaya kerajinan Anda bekerja tetap 

menyala, apa yang menjadi motivasi Anda?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mau melayani-Mu dengan apa pun 

yang kami kerjakan. Jauhkanlah kiranya kemalasan 
dalam hati kami, semua pekerjaan yang tangan kami 
temui akan kami kerjakan dengan rajin dan sungguh-

sungguh agar nama-Mu dipermuliakan melalui 
pekerjaan kami. Agar kami bisa menjadi saluran berkat 

bagi sesama dan untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih 
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 16-17; Kisah Para Rasul 20:1-16 

 



23 FEBRUARI 2019 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

KERJA PAKSA VS KERJA SUKACITA 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 12:24-27 
 
RHEMA HARI INI 
Amsal 12:24 Tangan orang rajin memegang 
kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja 
paksa. 
 
Vina sudah lama diwisuda, tetapi ia tak juga 
mendapatkan kerja sesuai passionnya. Akhirnya, ia 
bekerja di mana saja yang mau menerimanya. Setelah 
bekerja, ia mendapati suasana di tempat kerja itu tidak 
kondusif, sehingga ia mulai malas berangkat kerja. 
Lama-kelamaan pekerjaan itu menjadi semakin berat 
baginya. Namun, begitu ia pindah ke tempat baru dan 
di bidang yang disukainya, setiap pagi ia berangkat 
dengan bersemangat. Meskipun tugasnya sebenarnya 
lebih sulit dan melelahkan dibandingkan tempat 
lamanya, ia menghadapinya dengan sukacita. 
Tantangan dan rintangan pun berhasil diatasinya, 
bahkan melebihi ekspektasi pemilik perusahaan 
tersebut. Vina pun diberikan kepercayaan lebih lagi, 



sehingga ia bisa mengembangkan kreatifitasnya. Pada 
akhirnya, ia dipercayakan untuk mengepalai salah satu 
divisi di perusahaannya.   
 
Ya, saat kita terpaksa mengerjakan sesuatu, tugas 
ringan pun bisa menjadi beban yang berat bagi kita. 
Namun, jika kita bekerja dengan sukacita, kita akan 
siap dengan pekerjaan yang paling menantang 
sekalipun. Otak kita bisa berputar lebih cepat dan kita 
mengerjakan tugas dengan lebih ekselen. Pencapaian 
demi pencapaian pun kita raih. Tantangan dan 
rintangan itu pun dengan sendirinya menjadi anak 
tangga yang membawa kita semakin tinggi.  
 
Itu sebabnya, penting bagi kita untuk bisa bekerja 
dengan sukacita. Bukan sekedar kerja keras, tetapi 
kerja sukacita. Karena kerja keras tanpa dibarengi 
dengan sukacita juga bukanlah jalan terbaik yang 
Tuhan inginkan bagi kita, anak-anak-Nya. Dia ingin agar 
kita melibatkan-Nya dalam segala pekerjaan kita. 
Bersama dengan Tuhan, kita bukan hanya akan 
menikmati tugas-tugas kita, tetapi pekerjaan kita akan 
selalu dipenuhi dengan anugerah dan mujizat. Dia akan 
membuat apa pun yang kita kerjakan berhasil, 
sehingga sukacita kita penuh. Bersama-Nya, setiap 
pekerjaan yang kita taburkan tidak akan sia-sia, tetapi 
mendatangkan tuaian besar, sehingga mujizat 



keuangan besar bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan 
bagi kita. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
KERJA PAKSA menjadikan beban, tetapi KERJA 
SUKACITA membuat kita menjadi PRODUKTIF. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimanakah Anda menjalani pekerjaan Anda saat 

ini?  
2. Mengapa kita perlu kerja sukacita? 
3. Bagaimana agar Anda dapat mengubah cara Anda 

bekerja selama ini menjadi kerja sukacita? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami ingin Engkau terlibat dalam 

semua pekerjaan kami. Kami tahu, usaha keras kami 
hanya bisa menuai mujizat bila Engkau turun berperan 
dalam-Nya. Biarlah orang-orang melihat bahwa ketika 
Engkau ada dalam setiap pekerjaan kami, Engkau akan 
membuat perbedaan yang nyata bagi kami, sehingga 
nama-Mu pun semakin dipermuliakan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 18-19; Kisah Para Rasul 20:17-38 



24 FEBRUARI 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
RAHASIA MELIPATGANDAKAN TUAIAN MUJIZAT 

 
BACAAN HARI INI 
Amsal 3:1-26 
 
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. 
 
Di sebuah pasar tradisional, transaksi jual beli terlihat 
begitu semarak. Dari sayur, daging, buah, sembako, 
sampai jajanan pasar, diserbu pembeli dengan 
antusias. Ada tiga bersaudara, sebut saja Trio Dodo, 
alias Doni, Dono, dan Donu. Mereka sangat gigih dan 
rajin dalam bekerja. Setiap jam tiga pagi, mereka sudah 
siap dengan dagangan, produk hasil buatan mereka: 
sambal teri cap Trio Dodo, yang dikemas dalam tabung 
plastik. Namun, serajin apa pun mereka bekerja, 
penghasilan mereka hanya cukup untuk biaya hidup 
sehari-hari. Setelah sekian lama bergumul, hikmat 
Tuhan menghampiri Dono. Sepulang kerja, alih-alih 
bersantai, ia pergi ke tempat temannya untuk belajar 
bisnis online. Setelah menguasainya, ia segera 



memasarkan produknya lewat internet. Di luar dugaan, 
sambal teri cap Trio Dodo tidak hanya diminati 
masyarakat sekitar, tetapi sampai ke luar kota, bahkan 
luar negeri. Penjualannya melejit sampai seratus kali 
lipat, bahkan lebih. Karena permintaan pasar via online 
yang cukup padat dan terus meningkat, mereka 
mengambil keputusan untuk berhenti berjualan secara 
konvensional. 
 
Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 10:15 mengatakan, 
"Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, 
karena ia tidak mengetahui jalan ke kota." Itulah yang 
terjadi selama sekian tahun pada Doni, Dono, dan 
Donu. Mereka hanya berkutat di seputar pasar dan 
dengan penghasilan yang sangat sedikit. Namun, 
setelah mendapatkan hikmat Allah, mereka mengalami 
pelipatgandaan tuaian mujizat, yang membuat ia 
tertawa dan mengalami mujizat seperti mimpi, yaitu 
mujizat keuangan besar.  
 
Itu sebabnya Amsal 3:13-14 berkata, "Berbahagialah 
orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh 
kepandaian, karena keuntungannya melebihi 
keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas." Di 
tahun 2019 ini, mari kita lebih lagi mendekat kepada 
Tuhan, sampai kita mendapat hikmat dan tuntunan 
Tuhan langkah demi langkah dalam bekerja, sehingga 



kita memperoleh kepandaian untuk melipatgandakan 
tuaian mujizat kita. 
 
RENUNGAN 
Rahasia MELIPATGANDAKAN TUAIAN MUJIZAT adalah 
bekerja dengan HIKMAT ALLAH. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang menjadi rahasia agar pelipatgandaan 

tuaian mujizat besar dapat terjadi dalam hidup 
Anda? 

2. Bagaimana caranya agar Anda dapat bekerja dengan 
hikmat Allah?  

3. Sudahkah Anda menuai mujizat besar Anda? Jika 
sudah, coba tuliskan dan saksikan!?  

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapaku yang baik, terima kasih atas kehadiran-Mu 

dalam hidup kami. Seperti kata Amsal, tanpa engkau, 
tanpa hikmat-Mu, kami hanyalah orang bodoh yang 

tidak tahu jalan menuju kota. Kami merendahkan diri, 
memohon hikmat-Mu kiranya mengalir dalam hati dan 
pikiran kami. Agar kami dapat melipatgandakan tuaian 
mujizat dalam pekerjaan kami, sehingga tuaian mujizat 

besar sungguh jadi milik kami tahun ini. Dan kami 
dapat menjadi saksi yang menceritakan kebesaran 

kemuliaan-Mu pada setiap orang yang kami jumpai. Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Mazmur 20-22; Kisah Para Rasul 21:1-17 


