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HIDUP DENGAN KERENDAHAN HATI 
  

Allah menentang orang yang 

congkak, tetapi mengasihani orang 

yang rendah hati. -   1 Petrus 5:5  
 

Untuk menerima pengurapan 

dan kuasa double portion kita perlu 

melakukan langkah berikutnya yaitu  

hidup dengan kerendahan hati. Kita 

tahu bahwa dunia ini dipenuhi dengan keangkuhan hidup yaitu kesombongan yang 

terjadi ketika orang membanggakan sesuatu yang dimilikinya.Firman Tuhan 

dengan jelas menyatakan bahwa itu bukan berasal dari Bapa di sorga (1 Yoh.2:16). 

Jadi jelas sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup dalam 

kerendahan hati bukan di dalam kesombongan. Kitab Amsal berkata: Kecongkakan 

mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan (Ams.16:18). 

Kesombongan adalah dosa dan nyata tidak akan memberkati hidup kita. 

Sebaliknya jika kita rendah hati ternyata ada pertolongan Tuhan yang diberikan 

kepada kita. Apa saja pertolongan Tuhan tersebut?  
 

1.  Tuhan memberkati orang rendah hati  
  

Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari TUHAN 

akan memuji-muji Dia; biarlah hatimu hidup untuk selamanya! – Mzm.22:27  
 

Firman Tuhan di dalam Mazmur tersebut mengatakan bahwa orang yang 

rendah hati akan makan dan kenyang. Hal ini menjelaskan bahwa Tuhan 

memperhatikan dan memberkati orang yang rendah hati sehingga ia 

dipuaskan.Ayat tersebut juga berarti orang rendah hati akan menang dalam 

penderitaan. Di saat-saat pandemi seperti saat ini, muncul kesulitan-kesulitan baik 

di dalam usaha, pekerjaan, ekonomi, dan keluarga. Di dalam kesulitan yang ada saat 

ini, jangan memakai kekuatan dan kemampuan sendiri melainkan mari rendahkan 

hati dengan datang kepada Tuhan, lalu mempercayai dan memperkatakan firman 

Tuhan sampai firman itu tergenapi dalam hidup kita.  
  

2.  Tuhan membimbing orang rendah hati  
 

Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia 

mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah hati – Mzm.25:9  
  

Dunia menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan 

dan acapkali itu juga menggoda kita sebagai orang percaya. Untuk dapat 

menghindari itu, kita perlu tahu hukum-hukumnya Tuhan sehingga hidup kita 

berkenan kepada-Nya. Kabar baiknya adalah Tuhan tidak membiarkan kita 

sendirian dalam menjalani hidup ini namun Ia siap membimbing dan mengajar 

hukum dan jalan-Nya kepada kita asalkan kita mau rendah hati datang kepada Dia. 

Betapa Tuhan begitu mengasihi setiap orang percaya yang rendah hati yaitu yang 

mau diajar dan dibimbing oleh-Nya.  
  

3.  Tuhan meninggikan orang rendah hati  
  

Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. – 

Yak.4:10  

Orang yang rendah hati adalah orang yang sadar bahwa ia butuh Tuhan. 

Sebaliknya orang yang congkak tidak membutuhkan Tuhan namun bersandar pada 

kekuatan dan kemampuannya sendiri. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan 

bahwa orang yang mau datang kepada Tuhan maka Tuhan akan meninggikannya. 

Ini adalah suatu pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang rendah hati. Mungkin 

hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan di masa pandemi yang 

sedang berlangsung, namun percayalah kepada kebenaran firman Tuhan bahwa Ia 

akan meninggikan kita asalkan kita dengan rendah hati mau datang kepada-Nya.   

  

ACTION:  

• Ajar setiap anggota cool untuk banyak merendahkan diri kepada Tuhan di waktu 

pandemi saat ini.  

• Ajak anggota cool untuk memeriksa diri apakah ada kecongkakan dan ajak 

bertobat jika ada.  

• Ajak anggota cool untuk memperkatakan firman Tuhan setiap hari.  


