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THE COVENANT OF FRUITFULNESS #1 
PERJANJIAN BERBUAH LEBAT #1 

 
 
PEMBUKAAN: 
Di bulan Juni ini kita akan belajar tentang suatu rhema 
yang luarbiasa berjudul The Covenant Of Fruitfulness 
atau Perjanjian Berbuah Lebat. Saya percaya kalau kita 
sungguh-sungguh membuka hati kita dan 
mendengarkan firman Tuhan sepanjang bulan ini dan 
melakukannya, maka hidup saudara akan dibawa masuk 
ke musim yang baru, berbuah lebat, penuh dengan 
keberhasilan dan kemenangan. 
 
I. KITA DICIPTAKAN DENGAN KAPASITAS UNTUK 

BERBUAH LEBAT! 
a. Tidak ada manusia yang mau hidupnya gagal dan 

tidak produktif. Saya yakin setiap kita mau hidup 
kita berhasil, berkembang, dan berbuah lebat. 
Demikian juga dengan Tuhan: TUHAN 
MENCIPTAKAN KITA SUPAYA KITA BERBUAH 
LEBAT! 

 Kejadian 1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah 
berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan 
bertambah banyak; penuhilah bumi dan 
taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut 
dan burung-burung di udara dan atas segala 
binatang yang merayap di bumi." 
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 Bukan hanya Tuhan mau kita berbuah, tapi lebih 
dari itu: Berbuah Lebat! 

 Saya berdoa: Mulai hari ini, semua potensi hebat 
yang Sudah Tuhan tanamkan dalam diri anda, 
diaktifkan! sehingga anda berbuah, bahkan 
berbuah lebat! 

b. Sadarkah Anda bahwa berbuah lebat itu 
menyukakan hati Tuhan, sedangkan tidak berbuah 
itu mendukakan hati Tuhan?! 

 Matius 25:20-21 20 Hamba yang menerima lima 
talenta itu datang dan ia membawa laba lima 
talenta, katanya: Tuan, lima talenta tuan percayakan 
kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. 
21 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali 
perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; 
engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan 
memberikan kepadamu tanggung jawab dalam 
perkara yang besar. MASUKLAH DAN TURUTLAH 
DALAM KEBAHAGIAAN TUANMU. 

 Yesaya 5:2  Ia mencangkulnya dan membuang batu-
batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur 
pilihan; ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-
tengahnya dan menggali lobang tempat memeras 
anggur; lalu dinantinya supaya kebun itu 
menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang 
dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. 
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 Jadi kita harus mengerti bahwa tidak sungguh-
sungguh berjuang supaya berbuah lebat adalah 
sebuah kesalahan besar di mata Tuhan.  

 Ini adalah sebuah konsep yang belum banyak 
dipahami oleh orang Kristen.  

 Itu sebabnya sepanjang bulan ini kita akan belajar 
bagaimana kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau, 
yaitu hidup yang berbuah, hidup yang produktif, 
hidup yang sukses dan berhasil, baik di bumi 
maupun di sorga. 

 
II. RAHASIA PERTAMA BERBUAH LEBAT ADALAH 

KEPENUHAN ROH KUDUS!  
a. Level Kepenuhan Roh Kudus yang kita alami akan 

menentukan Level Kapasitas Berbuah Lebat yang 
kita miliki.  

 Coba perhatikan murid-murid Yesus: Begitu mereka 
terima kepenuhan Roh Kudus pada Hari 
Pentakosta, maka dalam 1 hari itu juga, mereka 
bisa berbuah lebat 3000 Jiwa diselamatkan! Setelah 
itu 5000 Jiwa! Setelah itu Tanpa Batas!  

- Sementara anda bertumbuh dari satu level 
kepenuhan kepada level kepenuhan Roh Kudus 
berikutnya, demikian pula Dia akan memampukan 
anda untuk berbuah lebat dan semakin lebat, untuk 
kemuliaan nama Tuhan!  

 Coba perhatikan juga Adam: Setelah Tuhan 
membentuk dia dari debu tanah, berikutnya Tuhan 



Outline Kotbah Minggu, 06 Juni 2021 – The Covenant of Fruitfulness #1 

 4 of 7 

menghembuskan nafas hidupNya kepada Adam, 
demikianlah Adam menjadi mahluk hidup.  

- Hembusan nafas hidup Allah = impartasi 
kepenuhan Roh Kudus.  

- Seiring dengan kepenuhan Roh Kudus 
mendominasi hidup kita, demikian pula kapasitas 
berbuah lebat yang kita miliki, akan semakin 
diperbesar.  

b. Apa yang akan membuat seseorang yang 
kepenuhan Roh Kudus bisa berbuah lebat? 

1. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita menjadi Kuat. 
 Roma 8:26a  Demikian juga Roh membantu kita 

dalam kelemahan kita... 
- Jadi bagi anda yang dalam kondisi lemah, sadarilah 

bahwa ketika anda kepenuhan Roh Kudus, maka Roh 
Kudus akan membantu anda dalam kelemahan anda; 
sehingga anda tidak terus lemah, sebaliknya menjadi 
kuat di dalam kekuatan RohNya! Jadi ini bukan 
kekuatan kita sendiri, tapi Kuasa Roh Kudus!  

 2 Korintus 12:9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku: 
"Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru 
dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." 
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas 
kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi 
aku. 

 Kesaksian: Tahun 2020 yang lalu, pertama kali 
Pandemi Masuk Indonesia, terjadi Lockdown, di 
mana selama beberapa bulan Gereja tidak 
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diperbolehkan untuk Ibadah onsite. Hal tersebut 
tentunya mengakibatkan banyak Gereja dalam 
kondisi yang lemah: imannya lemah, 
keberaniannya lemah, kegerakannya lemah, dst. 
Itu sebabnya dalam keadaan yang lemah seperti itu, 
kita justru mendekat pada Tuhan, dan minta 
kepenuhan Roh Kudus yang lebih besar lagi. Begitu 
kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka tiba-
tiba saja terjadi pembalikan: iman kita dikuatkan, 
keberanian kita dikobarkan, kegerakan kita 
diperkuat. Hasilnya sungguh luarbiasa: Bukannya 
terus dalam keadaan terpuruk, tapi kita mengalami 
Kuasa Tuhan yang menjadi sempurna: semua 
Gereja kita dibuka kembali dengan sangat cepat, 
kelompok sel mengalami pelipatgandaan yang 
luarbiasa, kegerakan online juga semakin 
berkembang, dan akselerasi percepatan rohani 
terjadi semakin dahsyat. Tempat-tempat Ibadah 
baru yang lebih besar lagi, malah bisa diselesaikan 
dan dibuka, sehingga kegerakan terjadi lebih 
dahsyat lagi. Kita benar-benar merasakan Justru 
dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi 
sempurna. Bukan Kuat dan gagah, tapi semuanya 
Roh Allah yang bekerja!  

2. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa 
melakukan perkara-perkara besar. 

 Yesaya 11:2 Roh TUHAN akan ada padanya, roh 
hikmat dan pengertian, roh nasihat dan 
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keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan 
TUHAN; 

- Jadi ketika anda kepenuhan Roh Kudus, anda akan 
terima paket lengkap dari Tuhan, semua yang 
dibutuhkan untuk hidup anda berbuah lebat. Ini 
akan membuat yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak 
mungkin jadi mungkin. Ini yang akan membuat anda 
bisa melakukan perkara-perkara yang besar, 
bersama Roh Kudus.  

3. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa 
menghasilkan buah-buah roh 

 Galatia 5:22-23 22 Tetapi buah Roh ialah: kasih, 
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 
kebaikan, kesetiaan, 23 kelemahlembutan, 
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang 
hal-hal itu. 

 Kesaksian:  
4. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa 

mengerjakan mujizat. 
 Kisah 10:38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret: 

bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus 
dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil 
berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang 
dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia. 

- Sebelum kepenuhan Roh Kudus itu, tidak ada 
mujizat yang dicatat dalam Alkitab dikerjakan oleh 
Tuhan Yesus, sekalipun sejak kecil Dia tahu banyak 
Firman Tuhan. Hanya sejak kepenuhan Roh Kudus, 
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maka Banjir Mujizat terjadi dalam pelayanan Tuhan 
Yesus.  

5. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa 
menghasilkan buah pertobatan jiwa-jiwa 

 Kisah Para Rasul 1:8  Tetapi kamu akan menerima 
kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan 
kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di 
seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung 
bumi." 

- Perhatian baik-baik: Satu ciri seseorang mengalami 
kepenuhan Roh Kudus yang Sejati, pasti ada 
kerinduan yang menyala-nyala untuk jadi saksi 
Kristus!  

 
PENUTUP: 
Hari ini saya mengajak setiap kita semua alami 
kepenuhan Roh Kudus lebih dahsyat lagi dan bangkit 
jangkau Jiwa! Jangkau keluarga! Jangkau teman! 
Jangkau Jiwa Bagi Yesus!  
 


