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BLESSINGS FOR ALL SEASONS #1 
BERKAT UNTUK SEMUA MUSIM #1 
 
 
PEMBUKAAN: 
Minggu ini saya ingin membagikan sebuah Firman 
Tuhan yang spesial bagi kita semua, yang berjudul: 
Blessings for All Seasons (Berkat untuk Semua Musim). 
 
I. BERKAT UNTUK SEMUA MUSIM (BLESSINGS FOR 

ALL SEASONS) 
a. Tahukah anda bahwa di dalam Tuhan, KITA BISA 

MENGAKSES SEBUAH JENIS BERKAT yang disebut 
dengan: 'BERKAT UNTUK SEMUA MUSIM' 
(BLESSINGS FOR ALL SEASONS):  

◼ Bukan Hanya di musim yang baik Saja, Tuhan bisa 
memberkati kita. Bahkan dalam musim yang tidak 
baik sekalipun, Tuhan tetap bisa memeliharan 
kehidupan kita sepenuhnya. 

◼ Bukan Hanya pada saat ekonomi negara sedang 
Bagus, kita bisa mekar. Bahkan pada saat ekonomi 
dunia terpuruk, Tuhan sanggup membuat kita 
bertahan, bahkan berkembang berlipatkaliganda. 

◼ Bukan Hanya pada saat keadaan kondusif, kita Bisa 
mengalami terobosan ke next level. Bahkan pada 
saat kondisi sangat tidak kondusif, banyak sekali 
rintangan dan hambatan, tapi Tuhan sanggup untuk 
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membawa kita mengalami lompatan bahkan 
beberapa level maju ke depan.  

◼ Sebagian orang, yang belum memahami Berkat 
Tuhan yang satu ini, mempunyai pemikiran yang 
kurang tepat: YANG NAMANYA HIDUP, KADANG DI 
ATAS, KADANG DI BAWAH!  

- Ulangan 28:13  TUHAN akan mengangkat engkau 
menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau 
akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau 
mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang 
kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia, 

- Ini Berkat yang spesial sekali yang Tuhan mau 
curahkan dalam hidup kita: Dalam situasi Seperti 
apapun, Tuhan mau membawa kita tetap Naik dan 
bukan turun (bukan kadang naik kadang turun). 

b. Ini yang dialami oleh YUSUF: DIA DIBERKATI DI 
SEMUA MUSIM! 

◼ Ketika dia ada di rumah bapanya, dia jadi anak 
kesayangan! (Jadi di musim baik, Yusuf diberkati) 

◼ Bukan Hanya itu saja, tapi Berkat Tuhan itu lebih 
dahsyat dari semua musim kehidupan yang tidak 
baik tersebut, sehingga dari titik terendah, Yusuf 
diangkat ke posisi tertinggi di Mesir, yaitu menjadi 
Perdana Menteri atas seluruh Mesir (Inilah Berkat 
untuk Semua Musim yang ada dalam hidup Yusuf) 

◼ Dalam hidup kita, bisa saja kita mengalami Seperti 
Yusuf, yaitu: Musim Kehidupan yang berganti-ganti, 
akan tetapi tidak peduli musim apapun itu, 
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sadarilah bahwa ada Berkat Tuhan di Semua Musim 
yang mau Dia curahkan dalam hidup kita. 

c. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, maka kita 
akan menjumpai: DALAM KEHIDUPAN, ADA 
WAKTUNYA MASA SUKAR AKAN DATANG. 

◼ Setiap orang pasti akan melalui masa sukar. Mau 
anak Tuhan atau bukan, mau orang baik atau orang 
jahat, mau orang kaya atau miskin, yang namanya 
masa sukar adalah bagian dalam kehidupan. 

- Kejadian 12:10: Ketika kelaparan timbul di negeri 
itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ 
sebagai orang asing, sebab HEBAT KELAPARAN di 
negeri itu. 

- Kejadian 26:1: Maka timbullah kelaparan di negeri 
itu. — Ini BUKAN KELAPARAN YANG PERTAMA, 
yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu 
Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang 
Filistin. 

◼ Akan tetapi yang luarbiasa adalah sementara 
mereka melalui semuanya itu, ada Anugerah 
Berkat Tuhan yang spesial yang membuat mereka 
tetap diberkati di semua musim: 

◼ Itu sebabnya di jaman kita sekarang ini di mana 
Dunia sedang dilanda dengan Pandemi, Resisi, dan 
Krisis; saya ajak kita semua untuk menyadari 
bahwa pastilah Tuhan menyediakan Berkat Di 
Semua Musim ini untuk anda dan Keluarga: 



Outline Kotbah Minggu, 07 Februari 2020 – Blessings for All Seasons #1 

 4 of 12 

d. Ini juga teladan TUHAN YESUS: DALAM 
MENGHADAPI MUSIM APAPUN, TAPI BERKAT 
PEMELIHARAAN ALLAH SENANTIASA TERSEDIA:  

◼ Ketika Tuhan Yesus harus memberi makan 5000 
orang laki-laki, tapi yang Ada hanyalah 5 roti dan 2 
ikan. Ternyata Berkat Allah yang ajaib itu membuat 
5 ROTI DAN 2 IKAN BERLIPAT GANDA dengan ajaib, 
sehingga semua orang makan sepuasnya, dan 
masih ada kelebihan 12 bakul. 

◼ Ketika Tuhan Yesus menolong pasangan suami istri 
dalam pernikahan di Kana yang kehabisan anggur 
itu, dengan Berkat Allah, AIR BISA DIRUBAH 
MENJADI ANGGUR, sehingga Pesta Pernikahan itu 
bisa terus berlangsung, bahkan semua tamu yang 
hadir bisa menikmati anggur Surgawi yang sangat 
manis. 

◼ Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridNya harus 
membayar Bea Bait Allah, maka Dia menyuruh 
Petrus utk pergi memancing ikan di danau, dan 
IKAN PERTAMA YANG DIA PANCING, KETIKA 
DIBUKA MULUTNYA, ADA UANG sehingga semua 
kebutuhan untuk membayar Bea Bait Allah itu 
tercukupi. 
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II. KUNCI MENGAKSES 'BERKAT SEMUA MUSIM' 
ADALAH DAPATKAN RAHASIA KERAJAAN SORGA!  

a. Orang-orang yang bisa menikmati Berkat Semua 
Musim itu adalah orang-orang yang mendapatkan 
Rahasia Kerajaan Allah. 

◼ Ada PEWAHYUAN yang mereka terima DARI 
TUHAN! 

◼ Ada MISTERI YANG DISINGKAPKAN OLEH ROH 
KUDUS sehingga mereka bisa memahami rahasia itu 
dan karena itu mereka bisa mengakses apa yang Ada 
di dalamnya. 

◼ Ada RHEMA YANG MEREKAT BERHASIL TANGKAP 
dan karena itu mereka terima Berkat yang luarbiasa.  

b. Matius 13:11-12.  11 Jawab Yesus: "Kepadamu 
diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan 
Sorga, tetapi kepada mereka tidak. 12 Karena siapa 
yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga 
ia berkelimpahan; tetapi siapa yang tidak 
mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan 
diambil dari padanya. 

◼ Saya berdoa saat ini juga anda diberi 'KARUNIA 
UNTUK MENGETAHUI RAHASIA KERAJAAN SORGA' 
yang tidak diketahui oleh orang lain. 

◼ Tanpa Karunia ini, maka tidak peduli sepintar 
apapun kita, kita tidak akan mampu mengetahui 
rahasia kerajaan Surga.  Tanpa karunia ini, Injil pun 
akan kita anggap sebagai kebodohan! 
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◼ Hanya orang-orang yang diberi karunia oleh Roh 
Kudus, yang akan bisa memahami rahasia kerajaan 
Surga dan menikmati Berkat Semua Musim ini.  

c. Karena DANIEL MENDAPATKAN RAHASIA 
KERAJAAN SORGA, MAKA DIA BISA MENIKMATI 
BERKAT SEMUA MUSIM ini.  

◼ Sekalipun seorang buangan, tapi karena mempunyai 
rahasia itu, maka Daniel bisa melejit menjadi 
pejabat tinggi kerajaan yang sangat berkuasa.  

◼ Sadarilah bahwa anda tidak harus melakukan cara-
cara Dunia yang tidak dikenan Tuhan untuk bisa 
Sukses dan menang dalam perjuangan anda! Kalau 
anda mengerti Rahasia Kerajaan Sorga, maka pintu-
pintu akan terbuka bagi anda, Kemenangan tanpa 
keringat bisa Tuhan kerjakan dalam hidup anda! 

d. Karena YUSUF MENDAPATKAN RAHASIA 
KERAJAAN SORGA, MAKA DIA BISA MENIKMATI 
BERKAT SEMUA MUSIM ITU.  

◼ Karena mengerti rahasia itu, maka Yusuf bisa 
MENERJEMAHKAN MIMPI FIRAUN, DAN 
MENGETAHUI BAHWA AKAN TERJADI 7 TAHUN 
KELIMPAHAN DAN 7 TAHUN KELAPARAN, bahkan 
dia tau apa yang harus dilakukan sehingga melewati 
semua musim itu, mereka bisa bertahan, bahkan 
berkemenangan! 

◼ Rahasia inilah yang membuat Yusuf sangat diberkati 
dalam hidupnya!  
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e. Demikian pula halnya dengan TUHAN YESUS: 
KARENA MENGERTI RAHASIA KERAJAAN SORGA, 
MAKA TUHAN YESUS BISA MENGALAMI 
KEMENANGAN YANG GILANG GEMILANG. 

◼ Tuhan Yesus Yesus tahu rahasia bergerak dengan 
kuasa Allah, rahasia melipatgandakan yang sedikit 
menjadi banyak, rahasia memerintahkan berkat 
untuk Datang.  

f. Itu sebabnya kalau kita ingin menikmati Berkat 
Semua Musim itu, maka kitapun perlu mengetahui 
Rahasia Kerajaan Sorga!  

◼ Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berkata: 
Orang-orang yang dikaruniai Rahasia kerajaan Sorga 
ini, kepadanya akan diberi Berkat, sehingga ia 
berkelimpahan; 

◼ Tetapi kalau kita tidak mempunya rahasia itu, maka 
apapun juga yang Ada padanya akan diambil 
daripanya!  

g. Pertanyaannya: Rahasia Kerajaan Sorga apa yang 
harus kita mengerti untuk bisa mengakses Berkat 
Semua Musim itu? 

 
III. RAHASIA UNTUK MENGAKSES BERKAT SEMUA 

MUSIM ADALAH RAHASIA PERJANJIAN BERKAT.  
a. Kalau anda MENGERTI RAHASIA PERJANJIAN 

BERKAT DAN MELAKUKANNYA, MAKA ANDA AKAN 
MENIKMATI BERKAT SEMUA MUSIM ini dalam 
hidup anda. Selama bertahun-tahun saya sudah 
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mengajarkan tentang The Covenant of Blessing 
(Perjanjian Berkat).  

◼ Dan anda yang diberi karunia untuk mengerti 
Rahasia Kerajaan Sorga yang satu ini, maka saat ini 
anda sudah menikmati Berkat Semua Musim:  

◼ Sebagian dari kita mungkin belum memahami apa 
itu Rahasia Perjanjian Berkat yang membuat kita 
bisa menikmati Berkat Tuhan di Semua Musim; itu 
sebabnya mari kita buka hati kita lebar-lebar 
terhadap misteri yang satu ini.  

b. Ulangan 28:1-2,9-12 "Jika engkau baik-baik 
mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan 
melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang 
kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka 
TUHAN, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas 
segala bangsa di bumi. 2 Segala berkat ini akan 
datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika 
engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu: 9 
TUHAN akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya 
yang kudus, seperti yang dijanjikan-Nya dengan 
sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada 
perintah TUHAN, Allahmu, dan hidup menurut 
jalan yang ditunjukkan-Nya. 10 Maka segala bangsa 
di bumi akan melihat, bahwa nama TUHAN telah 
disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. 

c. Perhatian baik-baik: KITA HARUS BISA 
MEMBEDAKAN JANJI DENGAN PERJANJIAN!  
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◼ 'JANJI' sifatnya SEPIHAK (Tuhan berjanji 
memberikan matahari dan hujan bagi semua orang, 
baik orang benar, maupun orang fasik).  

◼ 'PERJANJIAN' sifatnya DUA PIHAK 
◼ Orang-orang yang Sudah membuat 'deal' 

kesepakatan dengan Tuhan untuk mengikat 
Perjanjian Berkat dengan Tuhan, serta 
melakukannya dengan setia selama sekian waktu, 
tepat Seperti yang Tuhan perintahkan, maka saat 
ini anda bisa bersaksi menikmati Berkat di Semua 
Musim secara luarbiasa.  

d. Itu sebabnya hari ini saya ajak kita semua untuk 
BUAT DEAL KESEPAKATAN DENGAN TUHAN UNTUK 
MASUK DALAM PERJANJIAN BERKAT INI.  

◼ Justru di masa krisis Seperti inilah, masa terbaik 
untuk kita membuktikan komitmen kita sama 
Tuhan, bahkan kita bukan Hanya melakukan Bagian 
kita di masa yang baik, tapi di masa krisispun, kita 
tetap komit melakukan bagian kita dengan Tuhan! 

◼ Ini Adalah masa terbaik untuk Tuhan Melihat 
komitmen kita dalam Perjanjian Berkat Hanya 
coba-coba atau itu adalah komitmen Sepenuh hati.  

e. Pertanyaannya: Kita harus mulai dari mana untuk 
melakukan Bagian kita dalam Perjanjian Berkat 
itu?!  

◼ Sederhana: Bereskan PERSEMBAHAN 
PERSEPULUHANmu terlebih dahulu!  
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◼ Maleakhi 3:10  Bawalah seluruh persembahan 
persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, 
supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan 
ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku 
tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit 
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai 
berkelimpahan. 

- PERSEPULUHAN ADALAH SATU PILAR YANG 
SANGAT PENTING DALAM PERJANJIAN BERKAT. 

- Mazmur 89:35  Aku tidak akan melanggar 
perjanjian-Ku, dan apa yang keluar dari bibir-Ku 
tidak akan Kuubah. 

◼ Pertanyaannya: Mengapa Tuhan memerintahkan 
kita untuk mengembalikan Persepuluhan?! 

f. Sebagian berkata: Ah, persembahan persepuluhan 
hanya ada dalam Perjanjian Lama, tapi tidak ada 
dalam Perjanjian Baru, jadi kita nggak perlu lagi 
melakukannya. Mari kita lihat Persepuluhan dalam 
Perjanjian Baru!!! 

◼ Matius 23:23  Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat 
dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang 
munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas 
manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting 
dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan 
dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus 
dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. 
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- INI KETETAPAN LANGSUNG DARI TUHAN YESUS: 
“YANG SATU HARUS DILAKUKAN DAN YANG LAIN 
JANGAN DIABAIKAN!” 

- Apa artinya? Artinya yang namanya ‘KEADILAN, 
BELAS KASIHAN, DAN KESETIAAN’ HARUS 
DILAKUKAN! DAN PERSEPULUHAN JANGAN 
DIABAIKAN! 

- Dengan kata lain, dalam Perjanjian Baru, Tuhan 
Yesus sendiri yang menegaskan bahwa 
Persepuluhan harus dilakukan!  

◼ Ibrani 7:8  Dan di sini manusia-manusia fana 
menerima persepuluhan, dan di sana Ia, yang 
tentang Dia diberi kesaksian, bahwa Ia hidup. 

- MEMANG SECARA JASMANI, GEREJA YANG 
MENERIMA PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN, TAPI 
SESUNGGUHNYA DALAM ALAM ROH, KITA SEDANG 
MEMBAWA PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN ITU 
KEPADA MELKISEDEK / TUHAN YESUS SENDIRI.  

- Ternyata Persepuluhan yang dimulai dari 
Perjanjian Lama, diteguhkan lagi dalam Perjanjian 
Baru! 

◼ Saya berdoa anda termasuk yang diberi karunia 
untuk memahami Rahasia Kerajaan Sorga ini, dan 
kemudian membuat deal kesepakatan dengan 
Tuhan untuk masuk dalam Perjanjian Berkat ini!  

◼ Kesaksian: 
 
 



Outline Kotbah Minggu, 07 Februari 2020 – Blessings for All Seasons #1 

 12 of 12 

PENUTUP: 
Saya berdoa Tuhan memberikan Anointing to See 
sehingga Anda Bisa Melihat Rahasia Besar itu, dan 
kemudian ambil komitmen melakukan bagian Anda, 
maka Blessing for All Seasons/Berkat Semua Musim 
tercurah dalam hidup Anda!  
 


