
JTA 11/20 (Maret 2009) 41-53 

 

41 

 

KIAT HIDUP DI MASA KRISIS 
BERDASARKAN KITAB AMSAL 

 
 

Sia Kok Sin 
  
 

risis keuangan global terjadi mulai September 2008 
berdampak terhadap negara-negara kuat, maupun negara-

negara yang berkembang. Krisis ini menyebabkan situasi 
perekonomian dunia semakin sulit. Banyak perusahaan besar 
yang mengalami kebangkrutan ataupun bahaya kebangkrutan. Hal 
ini mengakibatkan bahwa banyak perusahaan yang melakukan 
pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawannya sebagai 
upaya untuk bertahan. Situasi seperti ini berdampak dalam 
kehidupan sehari-hari orang Kristen. Di masa krisis seperti ini 
orang Kristen membutuhkan petunjuk-petunjuk penting untuk 
menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Menurut penulis salah 
satu bagian Alkitab yang dapat memberikan beberapa kiat penting 
untuk hidup di masa krisis adalah kitab Amsal. 

  
Dalam studi Perjanjian Lama, kitab Amsal dikategorikan 

dalam bentuk sastra atau ‗genre‘ sebagai kitab Hikmat. Kitab 
Hikmat merupakan kitab yang memberikan petunjuk-petunjuk 
penting bagi seseorang untuk hidup sukses dan berhasil. Kitab 
Amsal berisikan hikmat atau petunjuk-petunjuk penting untuk 
menjalani kehidupan ini. Kitab Amsal ini menjadikan seseorang 
sebagai orang yang berhikmat. Dalam kaitan dengan konsep 
orang berhikmat, Tremper Longman III mengungkapkan: ―Orang 
yang berhikmat hidup dalam keberanian walaupun ia berada di 
tengah berbagai kesulitan yang tak terhindarkan.‖1 Jadi kitab 
Amsal ini merupakan salah satu kitab yang perlu diperhatikan oleh 
orang Kristen dalam masa krisis ini. 

 
Kitab Amsal dengan jelas mengungkapkan bahwa hikmat itu 

berasal dari Tuhan dan diperoleh oleh seseorang melalui hidup 
takut akan Tuhan (Amsal 1:7). Situasi hidup yang sulit atau hidup 
di masa krisis tidak boleh mengikis sikap takut akan Tuhan. Justru 

                                                 
1
 Tremper Longman III, Hikmat dan Hidup Sukses (Jakarta: Persekutuan 

Pembaca Alkitab, 2007), 4. 
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sebaliknya diperlukan sikap takut akan Tuhan. Risnawaty 
Sinulingga mengungkapkan bahwa konsep ―takut akan Tuhan‖ 
dalam kitab Amsal mempunyai empat pengertian, yaitu: 

 
1. ―Takut akan Tuhan‖ berfungsi sebagai disiplin (mûsar) dalam 

pembentukan karakter moral orang yang mencari hikmat. 
Hanya orang yang memiliki karakter moral yang didasarkan 
―takut akan Tuhan‖-lah yang akan mendapatkan hikmat yang 
benar dan dengan benar. 

2. ―Takut akan Tuhan‖ merupakan disiplin bagi cara orang 
mencari pengetahuan atau metode pendekatan dalam dunia 
pengetahuan. 

3. ―Takut akan Tuhan adalah pengajaran moral yang disampaikan 
guru-guru hikmat yang didasarkan pada rasa gentar akan 
kekudusan Allah atau kepatuhan akan undang-undang-Nya. 
Hal ini hanya dengan samar-samar dikemukan dalam kitab 
Amsal; ungkapan ini sering dituliskan berpasangan dengan 
―kebaikan‖, ―kejujuran‖, ―kebenaran‖, dan ―keadilan‖. 

4. Terakhir, ―takut akan Tuhan‖ merupakan refleksi dari 
pemahaman yang benar akan pengajaran moral dalam bentuk 
―takut akan Tuhan‖, yang disebutkan di atas dalam kehidupan 
sehari-hari.‖2 

 
Dalam kaitan dengan Amsal 1:7 C. Hassell Bullock 

mengungkapkan: 
 

Moto ini berfungsi sebagai kompas bagi kitab tersebut. Takut 
akan Tuhan merupakan dasar dari pengetahuan. ―Permulaan‖ 
(1:7) bisa mempunyai arti sementara temporal (―pertama dalam 
urutan‖) atau bermakna kualitatif (―pertama dalam arti 
pentingnya‖).3 

 
Jadi dalam kitab Amsal ―hikmat‖ dan ―takut akan Tuhan‖ tak 

terpisahkan. Orang yang berhikmat atau dapat dikategorikan 
sebagai orang berhikmat hanyalah orang yang takut akan Tuhan. 
Dalam pengejaran hikmat seseorang tidak dapat terlepas dari 
sikap takut akan Tuhan. Begitu juga dalam pengaplikasian atau 

                                                 
2
 Risnawaty Sinulingga, Kitab Amsal 1-9 (Jakarta: BPK, 2007), 86-87. 

3
 C. Hassell Bullock, Kitab-kitab Puisi Dalam Perjanjian Lama (Malang: 

Gandum Mas, 2003), 226. 
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penerapan hikmat dalam kehidupan sehari-hari tak terlepas dari 
konsep takut akan Tuhan. 

  
Dalam masa krisis di mana seseorang membutuhkan hikmat 

untuk dapat bertahan dan berhasil dalam kehidupannya, ia tak 
dapat melepaskan diri dari sikap takut akan Tuhan. Bahkan sikap 
takut akan Tuhan ini menjadi awal atau dasar dalam menjalani 
kehidupan di masa krisis ini. Situasi hidup yang sulit atau hidup di 
masa krisis tidak boleh mengikis sikap takut akan Tuhan, tetapi 
yang diperlukan adalah meningkatkan sikap takut akan Tuhan 
dalam menjalani kehidupan ini. 

  
Kitab Amsal tidak hanya menekankan untuk pencarian 

hikmat secara teoritis, tetapi memberikan pedoman-pedoman 
praktis dalam kehidupan ini. Kitab Amsal memberikan kiat hidup 
(the skill of living). Longman menngungkapkan: ―Hikmat adalah 
pengetahuan praktis yang menolong seseorang untuk mengetahui 
bagaimana bertindak dan bertutur kata dalam situasi-situasi yang 
berbeda.4 Kitab Amsal memberikan pedoman mengenai perilaku 
yang benar dan sikap-sikap penting terhadap hidup ini, dengan 
maksud untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan kehendak 
ilahi.5 

 
Hal yang perlu diperhatikan dalam memahami kitab Amsal 

adalah karakter suatu amsal. Longman menguraikan: ―Sebuah 
amsal hendak mengekspresikan wawasan, pengamatan, atau 
nasihat yang secara populer telah diterima sebagai kebenaran 
umum.‖6 Amsal umumnya diterima sebagai suatu kebenaran 
umum, namun bukanlah kebenaran absolut, karena penerapannya 
tergantung pada situasi dan waktu yang tepat.7 Amsal tidaklah 
sahih secara universal dan kesahihannya tergantung pada situasi 
dan waktu yang tepat.8 Longman mengungkapkan: ―Orang bijak 
mengetahui waktu yang tepat dan situasi yang cocok bagi amsal 
yang sesuai.”9 Amsal bukanlah kata-kata magis yang secara 

                                                 
4
 Longman III, Hikmat dan Hidup Sukses , 14. 

5
 Bullock, Kitab-kitab Puisi Dalam Perjanjian Lama , 208. 

6
 Longman III, Hikmat dan Hidup Sukses , 41. 

7
 Ibid., 53. 

8
 Ibid., 55. 

9
 Ibid. 
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otomatis membawa seseorang hidup sukses dan bahagia.10 
Seseorang perlu bijak menggunakan dan mengaplikasikan amsal 
dalam waktu, situasi dan tempat dengan tepat.11 

 
Di bawah ini beberapa kiat yang penulis anggap penting dan 

cocok untuk menjadi pedoman hidup di masa krisis berdasarkan 
kitab Amsal adalah: 

 
 

Penyerahan Diri kepada Tuhan (Amsal 3:5-12)12 
 

Amsal 3:5-10 mengungkapkan pentingnya penyerahan diri 
sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini nampak dalam beberapa 
kalimat perintah, seperti: percayalah kepada Tuhan (ayt. 5), 
akuilah Dia (ayt. 6), takutlah akan Tuhan dan berpalinglah dari 
kejahatan (ayt. 7), muliakanlah Tuhan dengan hartamu (ayt. 9) 
serta beberapa kalimat larangan atau peringatan, seperti: 
janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri (ayt. 5), 
janganlah mengangkat dirimu bijak (ayt. 7), jangan menolak 
disiplin Tuhan dan jangan meremehkan peringatan-Nya (ayt. 11).  

 
Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan haruslah 

bergantung kepada-Nya sebagai sumber hikmat ataupun tuntunan 
dan bukannya bergantung kepada pengertian atau kebijakan diri 
sendiri.13 Sinulingga mengungkapkan bahwa perintah dan 
larangan ini tidak bermaksud melarang untuk mempergunakan 
akal sehat untuk mencari yang benar dan salah, namun perintah 
dan larangan ini diberikan oleh karena pola pikir manusia 
seringkali dipengaruhi oleh lingkungan dan hawa nafsu sendiri.14 
Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan juga harus bersedia 
tunduk dan taat kepada hikmat atau kehendak Tuhan.15 Akibat 
penyerahan dan ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan 
memberikan tuntunan yang pasti dan benar dalam langkah hidup 

                                                 
10

 Longman III, Hikmat dan Hidup Sukses , 57 
11

 Ibid. 
12

 Sinulingga, Kitab Amsal 1-9 , 183. 
13

 Ibid., 184. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid., 184-5. 
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seseorang serta akan membuang segala hambatan atau memberi 
kekuatan untuk mengatasi hambatan yang dialaminya.16 

 
Banyak orang tidak menyangka akan terjadi krisis keuangan 

global seperti ini. Ini menunjukkan keterbatasan manusia dalam 
memprediksi hal-hal yang akan terjadi. Hal ini juga menunjukkan 
betapa pentingnya manusia untuk menyerahkan diri kepada 
Tuhan, sang Pencipta dan Pengatur kehidupan ini. Apalagi dalam 
menjalani kehidupan di masa krisis, kitab Amsal mengingatkan 
untuk tidak bersandar pada pengertian sendiri atau menganggap 
diri bijak, tetapi biarlah umat Tuhan diingatkan untuk percaya dan 
bersandar kepada Tuhan dalam melewati hari-hari mereka. 
Penyerahan diri kepada Tuhan menyebabkan Tuhan akan 
memberikan hikmat kepada orang percaya untuk mampu 
mengatasi krisis dan akibat-akibatnya dalam kehidupan mereka.  

 
Hal lain yang menarik dari aspek penyerahan diri kepada 

Tuhan adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan 
buah pertama dari segala penghasilanmu (ayt. 9). Istilah ―buah 
pertama‖ di sini dapat mempunyai pengertian ―yang terbaik‖.17 
Persembahan terbaik di sini adalah persembahan persepuluhan 
dari penghasilan di bidang pertanian.18 Orang yang menghormati 
dan menaati Tuhan melalui persembahannya akan diberkati 
dengan berlimpah-limpah.19 Kelimpahan dari Tuhan atau berkat 
Tuhan tidak boleh menjadi motif utama dari persembahan, tetapi 
hal itu merupakan ‗upah‘ (reward) bagi mereka yang memberikan 
persembahan bagi Tuhan. 

 
Oleh karena itu hidup di masa krisis, tidaklah memberikan 

alasan bagi seseorang untuk menghentikan persembahannya, 
karena memberikan persembahan merupakan salah satu aspek 
dari penyerahan diri kepada Tuhan. Tetap memberi persembahan 
di masa krisis justru merupakan bukti bahwa hidup seseorang 
hanya berserah kepada Tuhan dan berkat-Nya. Tuhan pasti akan 
‗membalas‘ mereka yang memberikan persembahannya dengan 
tulus hati melalui berkat-Nya yang berkelimpahan. 
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 Sinulingga, Kitab Amsal 1-9, 185. 
17

 Ibid., 189. 
18

 Ibid. 
19

 Ibid., 190. 
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Hidup Tak Boros 
 
Dalam penjelasan sederhana kitab Amsal Robert Jeffress 

mengungkapkan salah prinsip untuk hidup sukses adalah ―Berapa 
pun yang anda peroleh, pergunakanlah sesedikit mungkin.‖20 Ia 
mengungkapkan bahwa penghasilan tinggi tidak selalu 
menyebabkan orang kaya atau dapat menciptakan jaminan 
keuangan, tetapi cara satu-satunya untuk menciptakan jaminan 
keuangan adalah dengan menggunakan lebih sedikit dibanding 
yang seseorang peroleh.21 Atau dengan ungkapan lain kitab 
Amsal mengajarkan untuk hidup hemat atau tidak boros. 

 
Kitab Amsal mengungkapkan beberapa pola hidup yang 

menyebabkan seseorang untuk hidup boros, yaitu: pesta pora, 
minum-minum dan pelacuran. 

 
Amsal 21:17 
Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan,  
orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan 
menjadi kaya. 
 
Amsal 29:3b 
Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. 
 
Amsal 5:10 
Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan 
kekayaanmu,  
dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang 
tidak dikenal. 

 
Kitab Amsal hanya menyinggung sepintas beberapa pola 

atau kebiasaan hidup yang menyebabkan seseorang hidup boros 
dan mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan keuangan. 
Pola atau kebiasaan hidup boros pada masa kini dapat saja 
berbeda jika dibandingkan pada masa kitab Amsal. Justru 
kehidupan masa kini memberikan banyak pencobaan besar untuk 
hidup boros, di antaranya kartu kredit. Pada masa kini kartu kredit 

                                                 
20

 Robert Jefferss, Rahasia Salomo. 10 Kunci Untuk Meraih Keberhasilan 
Yang Luar Biasa Dari Kitab Amsal (Jakarta: Immanuel, 2005), 67-94. 

21
 Ibid., 71. 
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sangat mudah didapatkan. Memang kartu kredit dapat berguna 
bagi seseorang, apabila digunakan dengan bijak, namun secara 
umum kartu kredit memberikan peluang besar untuk hidup 
konsumtif. Belum lagi di beberapa kota besar di Indonesia, 
pembayaran dengan kartu kredit memungkinkan potongan atau 
diskon, yang seolah-olah mengesankan ‗penghematan‘, namun 
sebenarnya mendorong seseorang untuk membeli, mengkonsumsi 
atau memiliki lebih dari yang dibutuhkan.  

 
Dalam buku The Mindful Money Guide Marshall Glickman 

mengutip pandangan Ralph Nader—kritikus yang menolak 
memiliki kartu kredit—  yang berpendapat bahwa kartu kredit 
membantu mensahkan konsumsi yang sembarangan dan penerbit 
kartu kredit mendorong konsumen agar memupuk utang.22 
Walaupun Glickman tidak memungkiri bahwa kebanyakan orang 
membutuhkan kartu kredit dalam hidupnya, namun ia lebih 
menganjurkan orang untuk membayar secara tunai.23 Dalam masa 
krisis ini seorang harus sungguh bijaksana dalam memiliki dan 
menggunakan kartu kredit, sehingga ia tidak makin terjerumus 
dalam pola hidup boros. 

 
Salah satu kiat hidup di masa krisis adalah hidup tidak boros 

atau hidup hemat. Sikap hidup ini memagari seseorang untuk tidak 
jatuh dalam pola hidup ―Besar Pasak Daripada Tiang‖. Hidup tidak 
boros atau hemat memungkinkan seseorang untuk dapat 
mempunyai ―dana cadangan keuangan‖ yang mana dapat 
digunakan untuk situasi darurat ataupun membantu orang lain. 
Sebaliknya hidup boros merupakan pola hidup yang makin 
menjeremuskan seseorang dalam lubang krisis yang semakin 
dalam.  

 
Kitab Amsal mengingatkan dan mengajarkan hidup hemat 

atau tidak boros bagi umat Tuhan, sehingga mereka dapat 
menikmati kehidupan ini dengan baik. Setiap orang perlu 
memeriksa dan menyelesaikan ‗titik-titik‘ boros dalam kehidupan 
mereka dan belajar hidup dengan prinsip ―Lebih Besar 

                                                 
22

 Marshall Glickman, The Mindful Money Guide (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2000), 185. 
23

 Ibid., 185, 189. 



48  JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 
 

 

Pendapatan Daripada Pengeluaran‖, sehingga dapat bertahan 
dalam masa krisis ini. 

  
Apa Adanya dan Tak berlagak Kaya 

 
Kehidupan masa kini sangat menekankan pada gaya hidup 

dan penampilan yang ―wah‖ (glamour). Umumnya untuk 
mempunyai gaya hidup dan penampilan yang ―wah‖ itu dibutuhkan 
pendanaan yang besar. Ketika krisis menyebabkan seseorang 
tidak lagi mampu mendanai gaya hidup dan penampilan yang 
―wah‖ ini, ia harus belajar jujur dengan kondisinya. Ia tidak perlu 
berlagak kaya atau mampu dengan gaya mendanai gaya hidup 
dan penampilannya. Jika ia tidak berani jujur dengan kondisinya, 
ia akan terjerat pelbagai kesulitan, khususnya utang. 

 
Amsal 12:9 
Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri  
dari pada berlagak besar, tetapi kekurangan makan. 
 
Amsal 13:7 
Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-
apa, ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya 
banyak. 

 
Kitab Amsal mengajarkan umat Tuhan untuk gaya hidup 

―Apa Adanya dan Tak Berlagak Kaya‖. Gaya hidup ini sangat 
penting untuk dapat bertahan di masa krisis. Dalam mengomentari 
Amsal 12:9 Richard J. Clifford mengungkapkan: ―To be valid, the 
opinion of others must have a foundation in reality. Substance 
without recognition by others is preferable to recognition by others 
without substance.‖24 Sedangkan dalam mengomentari Amsal 
13:7 Clifford mengungkapkan: ―Money or its lack does not define a 
person, and often provides little insight about the quality of a 
person.‖25Sikap dan gaya hidup ―Apa Adanya‖ dan tidak 
menjadikan kekayaan sebagai harga dan identitas diri merupakan 
suatu hal yang perlu dipelajari dan dihayati oleh setiap orang yang 
terkena dampak krisis global saat ini.  

                                                 
24

 Richard J. Clifford, Proverbs (Louisville: Westminster John Knox Press, 
1999), 130-1. 

25
 Ibid., 137. 
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Dapat saja seseorang dikenal sebagai ‗orang kaya‘ sebelum 
masa krisis, namun ketika krisis menerpanya, ia sebenarnya tidak 
lagi masuk dalam kategori ‗orang kaya‘. Krisis dapat saja 
menyebabkan seseorang tak mampu membiayai gaya hidup 
biasanya. Dalam situasi seperti ini kitab Amsal mengingatkan 
pentingnya kejujuran dengan kondisi diri. Kalau tak punya (baca 
―kaya‖), janganlah berlagak seperti orang kaya, karena justru akan 
menjerumuskan diri. Dalam situasi seperti ini seseorang perlu 
belajar menerima kondisi diri apa adanya. Ketidakmampuan 
menerima kondisi diri dapat menyebabkan seseorang dapat saja 
mengambil jalan nekat, yaitu bunuh diri. Sejak krisis keuangan 
global ini terjadi, kasus bunuh diri taipan bisnis meningkat, di 
antaranya: Thierry Magon de la Villehuchet (konglomerat 
Perancis) yang menyayat nadi pergelangan tangan kiri hingga 
tewas dan Aldof Merckle (Jerman), orang terkaya ke-94 versi 
Forbes 2008yang menabrak diri ke kereta api.26 

 
Jujur dengan kondisi yang dihadapi tidak membawa 

seseorang untuk menyerah dengan keadaan, tetapi sebagai 
langkah awal untuk bangkit bersama dengan Tuhan.  

 
Amsal 11:8  
Orang benar diselamatkan dari kesukaran, 
lalu orang fasik menggantikannya.‖ 
 
Amsal 24:16 
Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, 
tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana.‖ 

 
Rajin dan Kerja Keras dan Cerdas 

 
Situasi krisis dapat melemahkan semangat orang dalam 

bekerja. Hal ini disebabkan oleh karena banyak beban yang harus 
dipikirkan dan dipikul, seperti kerugian dan utang atau kredit. 
Berkurang atau hilangnya semangat kerja sangatlah berbahaya, 
karena krisis keuangan global pasti akan menyebabkan 
banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan akan 
merampingkan usahanya dan melakukan efesiensi dalam segala 
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 Jawa Pos, Kamis 8 Januari 2009, 5. 
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bidang. Salah satu kiat yang dapat menghindarkan atau paling 
tidak menjauhkan seseorang dari PHK adalah mempunyai kualitas 
kerja yang baik. Seseorang yang mempunyai kualitas kerja yang 
baik akan menjadi orang-orang terakhir yang ditempatkan dalam 
daftar PHK. Kualitas kerja yang baik umumnya berkaitan dengan 
rajin dan kerja keras. 

 
Memang kitab Amsal mendengungkan prinsip ―rajin dan 

kerja keras‖ bagi umat Tuhan dengan cara mengungkapkan 
secara antitetis, yaitu peringatan terhadap kemalasan. Peringatan 
terhadap kemalasan banyak ditemukan dalam kitab Amsal. 

 
Amsal 10:4 
Tangan yang lamban membuat miskin, 
tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. 
 
Amsal 13:4 
Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, 
sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. 
 
Amsal 10:26 
Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, 
demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. 
 
Amsal 12:24 
Tangan orang rajin memegang kekuasaan, 
tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. 
 
Amsal 18:9 
Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya 
sudah menjadi saudara dari si perusak. 
 
Amsal 19:2 
Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik;  
orang yang tergesa-gesa akan salah langkah 
 
Amsal 21:5 
Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan 
kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan 
mengalami kekurangan. 
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Kitab Amsal sangat menekankan korelasi antara kerajinan 
dengan keberhasilan atau kesuksesan ataupun kemalasan 
dengan kemiskinan dan kesusahan. Ini merupakan prinsip umum 
dalam kehidupan. Memang Amsal 19:2 dan 21:5 mengingatkan 
hal yang penting, yaitu bahwa kerajinan tanpa pengetahuan dapat 
disejajarkan dengan ketergesa-gesaan dan kerajinan itu perlu 
dilengkapi dengan pengetahuan. R. Murphy dan E. Huwiler dalam 
mengometari Amsal 19:2 menyebutkan bahwa kerajinan tanpa 
pengetahuan yang dibandingkan ketergesa-gesaan menunjuk 
kepada aktivitas yang tak bertujuan dan terencana.27 Sedangkan 
dalam mengomentari Amsal 21:5 Clifford mengungkapkan: ―The 
diligent will end up with earnings, for they take time to plan and 
reflect. Frenetic activity leads to waste.‖28  

 
Dalam situasi yang ‗normal‘ saja kerajinan merupakan 

sesuatu yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Di masa 
krisis kerajinan merupakan suatu gaya bekerja yang tak dapat 
ditawar lagi. Tidak sekedar rajin bekerja, tetapi bekerja yang 
terencana dan bertujuan. Dengan kata lain ―bekerja keras dan 
cerdas‖. Justru dalam situasi krisis, setiap orang harus 
meningkatkan kualitas kerja mereka untuk dapat bertahan dan 
menghadapi krisis. Di masa krisis seseorang harus bekerja keras 
dan cerdas. Seseorang yang mempunyai kualitas kerja yang baik 
akan menjadi orang-orang terakhir yang ditempatkan dalam daftar 
PHK. 

 
Hidup Berbagi 

 
Masa krisis tidak boleh menghalangi seseorang untuk 

kehilangan gaya hidup berbagi kepada 51esame. Masa krisis 
janganlah memberhentikan seseorang untuk bermurah hati 
kepada sesamanya yang membutuhkan. Masa krisis bukanlah 
alasan untuk berhenti membawa persembahan bagi Tuhan. Kitab 
Amsal justru menekankan pentingnya hidup berbagi. Hidup 
berbagi justru akan membawa seseorang untuk menikmati berkat 
Tuhan secara berkelimpahan dalam hidupnya. Hidup berbagi 
dengan bijaksana tidak akan membawa seseorang jatuh miskin. 
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Amsal 3:9-10 
Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil 
pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-
lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan 
bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah 
anggurnya. 
 
Amsal 11:24-25 
Ada orang yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, 
ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu 
berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi 
kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi 
minum. 
 
Amsal 14:31 
Siapa menindas orang yang lemah (miskin)29, menghina 
Penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang 
miskin, memuliakan Dia. 
 
Amsal 19:27 
Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah 
(miskin), memiutangi TUHAN, yang akan membalas 
perbuatannya itu. 
 
Amsal 22:9 
Orang yang baik hati akan diberkati,  
karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. 

 
Krisis keuangan yang terjadi menimbulkan dampak 

bermacam-macam dalam kehidupan manusia. Ada yang sangat 
terpukul dan terpuruk. Ada yang masih tidak terlalu terpukul dan 
dapat hidup cukup baik. Bagi mereka yang sangat terpukul dan 
terpuruk mungkin sudah tidak dapat lagi berbagi, oleh karena 
mereka masih harus menyelesaikan beban-beban utang mereka. 
Tetapi bagi mereka yang masih dapat hidup cukup baik, saat ini 
merupakan saat yang baik untuk hidup berbagi kepada sesama, 
khususnya mereka yang membutuhkan. Pada saat seperti ini 
justru dibutuhkan sikap hidup berbagi, karena memang banyak 
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orang yang membutuhkan uluran tangan sesama mereka. Hidup 
berbagi dengan bijaksana di tengah krisis tidaklah akan membuat 
seseorang hidup kekurangan, justru Tuhan akan memberkati 
orang yang baik hati dan murah hati.  

 
Dalam mengomentari Amsal 11:24-25 Derek Kidner 

mengungkapkan adanya paradoks dalam hidup berbagi, yaitu 
mereka yang memberi tidaklah kehilangan atau berkurang, tetapi 
justru akan mendapatkan lebih.30 Sebaliknya mereka yang 
menahan atau menghemat, mereka tidak akan berlebihan, tetapi 
justru akan berkekurangan.31 Inilah paradoks Ilahi. Saat krisis 
justru merupakan saat yang baik untuk seseorang belajar hidup 
berbagi dengan bijaksana kepada sesama, khususnya mereka 
yang membutuhkan. 

 
Walaupun kitab Amsal tidak memberikan langkah-langkah 

mekanis atau jalan ―instan‖ untuk seseorang terlepas dari dampak 
krisis keuangan global, tetapi kitab Amsal memberikan beberapa 
kiat praktis yang penting diperhatikan untuk tetap hidup ―survive‘ 
atau bahkan hidup maksimal di tengah krisis ini. Krisis dapat 
terjadi kapan dan di mana saja, tetapi orang berhikmat (baca 
―Takut akan Tuhan‖) mampu hidup di tengah segala macam krisis. 
Kitab Amsal memberikan pedoman mengenai perilaku yang benar 
dan sikap-sikap penting terhadap hidup ini, dengan maksud untuk 
mencapai kehidupan yang sesuai dengan kehendak ilahi,32 
termasuk di masa krisis ini. 
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