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BLESSINGS FOR ALL SEASONS #2 
BERKAT UNTUK SEMUA MUSIM #2 
RELAX AND ENJOY - RILEKS DAN NIKMATI 
 
PEMBUKAAN: 
Minggu ini saya ingin membagikan sebuah Firman 
Tuhan yang berjudul: Relax and Enjoy (Rileks dan 
Nikmati) 
 
I. SATU BERKAT TERINDAH YANG BISA KITA 

DAPATKAN ADALAH KETIKA KITA BISA RELAKS DAN 
MENIKMATI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KITA!  

a. Banyak orang tidak bisa rileks dan enjoy dalam 
pekerjaan dan keuangannya:  

◼ Bekerja Seperti orang dikejar-kejar, Penuh stress 
dan tegangan tinggi. 

◼ Ada banyak kekhawatiran kalau sampai tidak 
memenuhi target pendapatan tertentu. 

◼ Stress berat ditelpon dan dicari-cari Debt Collector, 
serta tertindih dalam beban hutang yang sangat 
besar.  

◼ Punya banyak musuh dan selalu was-was.  
b. Hidup di bawah tekanan pekerjaan dan keuangan 

secara konstan Seperti ini Punya dampak yang 
sangat negatif dan merusak: 

◼ Kita akan gampang kelelahan. 
◼ Kita kehilangan sukacita dalam hati dan tawa di 

wajah kita.  
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◼ Kita nggak bisa kreatif karena tertindih oleh 
tekanan.  

◼ Sakit penyakit yang aneh-aneh bisa muncul di tubuh 
kita.  

◼ Bahkan kita bisa terjerumus dalam tindakan-
tindakan yang melanggar hukum dikarenakan kita 
merasa terdesak dengan keadaan kita.  

c. Coba renungkan: Untuk apa kita mempunyai 
seluruh harta di Dunia, kalau kita tidak bisa relaks 
dan menikmati kehidupan kita?! 

◼ Markus 8:36  Apa gunanya seorang memperoleh 
seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. 

d. Sadarilah bahwa kalau anda hidup dalam 
Perjanjian Berkat Tuhan (The Covenant of 
Blessing), maka Berkat yang Tuhan berikan itu akan 
membuat hidupmu tenang, damai, dan penuh 
sukacita. 

◼ Amsal 10:22  Berkat TUHANlah yang menjadikan 
kaya, susah payah tidak akan menambahinya. 

- Terjemahan KJV: The blessing of the Lord, it maketh 
rich, and he addeth no sorrow with it. 

- Artinya: Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, 
dan tidak ada dukacita yang ditambahkan.  

◼ Banyak orang yang mengejar kekayaan di luar 
prinsip-prinsip Perjanjian Berkat, dan memang 
mereka bisa kaya, tapi ada banyak dukacita di 
dalamnya:  

◼ Jangan mau kekayaan yang Seperti itu! Sadarilah 
bahwa ketika kita komit pada Perjanjian Berkat 
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Tuhan, kita akan diberkati, dan Alkitab 
mengatakan: tidak ada dukacita yang 
ditambahkan.  

◼ Doa saya jenis Berkat Seperti inilah yang anda 
nikmati dalam hidup anda! Itu sebabnya mari kita 
perhatikan bagaimana kita harus hidup sesuai 
dengan instruksi Perjanjian Berkat Tuhan!  

 
II. KUNCI RELAKS & ENJOY DALAM PERKERJAAN DAN 

KEUANGAN KITA: MILIKI RASA CUKUP.  
a. Filipi 4:11-13 11 Kukatakan ini bukanlah karena 

kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan 
diri dalam segala keadaan.  12 Aku tahu apa itu 
kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam 
segala hal dan dalam segala perkara tidak ada 
sesuatu yang merupakan rahasia bagiku; baik dalam 
hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik 
dalam hal kelimpahan maupun dalam hal 
kekurangan.  13 Segala perkara dapat kutanggung di 
dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 

b. Perhatikan baik-baik: Rasul Pauluspun harus belajar 
untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan 

◼ Inilah kunci hidup Relax dan Enjoy!!! 
◼ Inilah ciri-ciri pahlawan Allah yang bisa dipakai 

untuk melaukan perkara-perkara yang besar!!! 
c. BAGAIMANA CARANYA MENGEMBANGKAN RASA 

CUKUP sesuai yang diajarkan Firman Tuhan? 
1. JANGAN MEMAKSAKAN DIRI MELEBIHI 

KEMAMPUAN! 
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◼ Secara keuangan pribadi: Jangan lebih besar pasak 
daripada Tiang! Jangan sampai pengeluaranmu 
lebih besar daripada pemasukanmu!  

◼ Secara bisnis pekerjaan: Jangan ekspansi lebih dari 
kekuatan!  

◼ Ingat baik-baik: Kalau kita memaksakan diri lebih 
dari kemampuan, maka ada konsekwensi yang 
harus kita tanggung!  

◼ Mungkin anda bertanya: Terus seharusnya yang 
terbaik bagaimana? Taatilah nasehat Firman Tuhan: 
Barangsiapa setia perkara Kecil, ia akan diberi 
kepercayaan perkara besar!  

◼ Jadi mulai hari ini miliki sikap hati yang benar yaitu 
BELAJAR MENCUKUPKAN DIRI DALAM SEGALA 
KEADAAN. BELAJAR BERKATA-KATA… 

◼ Mencukupkan diri dalam segala keadaan bukan 
berarti kita tidak mempunyai visi dan impian yang 
harus kita kejar. Salah! DI SATU SISI KITA HARUS 
MEMILIKI VISI DAN IMPIAN BESAR UNTUK MAJU, 
TAPI DI SISI LAIN, KITA HARUS BELAJAR UNTUK 
MENCUKUPKAN DIRI DENGAN APA YANG TUHAN 
SUDAH BERIKAN DALAM HIDUP KITA SEKARANG 
INI.  

◼ Inilah RAHASIA mengapa Pak Obaja bisa SUKSES 
DAN BAHAGIA: MILIKI VISI BESAR + BISA 
MENCUKUPKAN DIRI DALAM SEGALA KEADAAN.  

◼ Itu sebabnya saya ingin tantang setiap jemaat 
Keluarga Allah untuk bangkit menjadi pahlawan 
Tuhan dan meneladani teladan iman yang luarbiasa 
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dari gembala senior kita ini: Miliki visi yang besar 
sekaligus cukupkan diri dengan segala keadaan, 
maka engkau akan sukses dan bahagia!!! Relaks & 
Enjoy! 

◼ Sadarilah kalau anda tidak mau mencukupkan diri 
dengan apa yang Ada, dan terus memaksakan diri 
melebihi kekuatan, maka pada akhirnya anda akan 
terjerat dengan hutang!  

2. JANGAN BERHUTANG!  
◼ Ulangan 28:12 TUHAN akan membuka bagimu 

perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, 
untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya 
dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga 
engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, 
tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. 

◼ Sadarilah bahwa Bagian dalam Perjanjian Berkat 
Tuhan adalah kita yang memberi pinjaman, tetapi 
kita sendiri tidak meminta pinjaman! Kalau anda 
ingin hidup dalam Perjanjian Berkat Tuhan, saya 
ajak untuk ambil komitmen:  

◼ Mungkin anda berkata: Kalau tidak berhutang, 
bagaimana saya bisa ganti mobil yang baru? 

◼ Mungkin anda berkata: Ada orang-orang yang 
berhutang, tapi makin top, makin Sukses, dan 
makin kaya! 

◼ Mungkin anda berkata: Hutang kan ada hutang yang 
baik ada hutang yang jelek! Kalau untuk konsumsi 
memang hutang yang jelek, tapi kalau untuk 
bekerja kan produktif, jadi nggak masalah!  
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◼ Kesaksian Ps Jonatan Setiawan: Dulu saya 
mempunyai pemikiran bahwa jenis hutang tertentu 
adalah baik, karena waktu itu saya belajar banyak 
dari motivator-motivator keuangan Dunia. Akan 
tetapi sementara saya belajar Firman Tuhan lebih 
sungguh, saya semakin menyadari bahwa: Yang 
terbaik adalah tidak berhutang! Mau hutang 
konsumtif ataupun hutang produktif, sama-sama 
namanya hutang! Dan saya tidak mau dalam posisi 
yang menerima pinjaman, sebab Perjanjian Berkat 
Tuhan itu memposisikan kita bukan dalam posisi 
penerima pinjaman, tapi pemberi pinjaman!  

◼ Tadinya saya selalu mendapatkan kritikan karena 
mengajarkan untuk tidak berhutang, akan tetapi 
bagi anda yang mendengarkan Firman Tuhan dan 
tidak berhutang sesuai dengan Perjanjian Berkat 
Tuhan tersebut, saat ini anda bisa hidup dengan 
tenang dan damai, sekalipun resesi ekonomi 
melanda Dunia!  

d. Sementara anda belajar Seperti Rasul Paulus untuk 
mencukupkan diri dengan apa yang Ada sesuai 
dengan instruksi yang Tuhan berikan dalam 
Perjanjian Berkat, maka anda akan mempunyai 
kehidupan yang kokoh untuk terus maju dari satu 
level ke level kemuliaan yang lebih besar; dan anda 
akan menikmati hidup yang tenang, damai, dan 
Penuh sukacita!  

◼ Saya berdoa anda bisa mengerti Rahasia Kerajaan 
Allah yang satu ini! Saya berdoa Tuhan 
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memberikan Karunia untuk mengetahui misteri 
yang satu ini!  

e. Mengapa penting untuk kita mengerti Rahasia 
Kerajaan Allah?!  

◼ Ulangan 28:1-2 1 "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: 

◼ Hanya ketika kita mengerti Rahasia Kerajaan Allah, 
dan melakukannya dengan setia, maka kita akan 
bisa mengakses Berkat Semua Musim yang Tuhan 
sediakan bagi kita! 

f. Minggu lalu saya sudah membagikan satu Rahasia 
Kerajaan Allah yang sangat penting, yaitu: 
Persembahan Persepuluhan.  

◼ 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. 
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◼ Tapi jangan lupa bahwa ini bukan satu-satunya, ada 
detil berikutnya dalam Perjanjian Berkat Tuhan 
yang harus kita mengerti dan kita lakukan dengan 
setia untuk menikmat Berkat Tuhan yang luarbiasa 
itu.  

 
PENUTUP: 
Itu sebabnya saya ajak anda untuk ambil komitmen 
Memiliki Rasa Cukup (jangan memaksakan diri 
melampaui kekuatan dan jangan berhutang), sehingga 
anda bisa menikmati hidup yang tenang, damai, dan 
Penuh sukacita! (All Round Rest). Ini syarat yang penting 
sekali untuk kita bisa masuk dalam Perjanjian Berkat 
Tuhan! Belajarlah Relaks anda Enjoy, sementara anda 
maju bersama Tuhan, maka ANUGERAHNYA YANG 
KUAT itu akan memberi anda SAYAP UNTUK TERBANG 
TINGGI dalam pekerjaan dan keuangan anda: diberkati 
dan jadi berkati bagi banyak orang.  
 


