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THE COVENANT OF FRUITFULNESS #4 
PERJANJIAN BERBUAH LEBAT #4 

THE ONE BEHIND YOU - PRIBADI DIBELAKANGMU 
 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini saya ingin membagikan sebuah Firman Tuhan 
yang berjudul: The One Behind You atau Pribadi Di 
Belakangmu! Untuk kita berbuah lebat, kita butuh 
mempunyai Penyokong kuat yang berdiri di belakang 
kita.  
 
I. UNTUK MELAKUKAN SESUATU YANG BESAR, KITA 

PERLU PENYOKONG YANG KUAT.  
a. Penyokong ini bisa jadi adalah pribadi atau pihak 

tertentu yang mendukung/menjamin  
seseorang/sebuah kegiatan supaya berhasil. 

 Sesuatu yang diperjuangkan sendiri dibandingkan 
sesuatu yang dikerjakan dukungan penyokong yang 
Kuat, hasilnya pasti berbeda. 

- Contoh: event yang dibuat dengan usaha sendiri 
dibandingkan event yang didukung sponsor yang 
kuat, pasti berbeda. 

- Coba lihat event-event atau acara di dunia ini. 
Hampir semua acara selalu didukung oleh sponsor. 
Semua proyek besar selalu ada sponsor yang 
mensupport mereka. 
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- Hanya event dan proyek kecil yang tidak butuh 
sponsor. 

- Tetapi semua event dan proyek yang lebih besar, 
semuanya butuh sponsor. 

- Kalau eventnya hanya event sedang, maka cukup 
butuh sponsor seperti perusahaan lokal yang 
sedang. 

- Tetapi kalau eventnya adalah event nasional, maka 
biasanya sponsor yang mensponsori acara tersebut 
pasti perusahaan nasional juga. 

- Sedangkan event-event kelas dunia, pastilah 
didukung oleh perusahaan multinasional kelas 
dunia. 

 Demikian juga dengan kehidupan kita. 
- Kalau kita mau hidup kecil-kecilan, maka mungkin 

kita tidak butuh penyokong yang kuat. Kita merasa 
sudah cukup dengan kekuatan kita sendiri. 

- Akan tetapi kalau anda mau melakukan sesuatu 
yang besar bahkan Punya dampak yang luarbiasa, 
maka anda butuh Penyokong yang kuat, yang siap 
untuk mendukung, membackup, dan menopang 
anda.  

 Pertanyaan saya yang pertama: Anda mau hidup 
kecil-kecilan atau dipakai Tuhan untuk perkara-
perkara besar? Jika anda mau hidup anda menjadi 
hidup yang besar, maka pertanyaan saya yang 
kedua: Siapa yang menjadi penyokong anda? 
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- Mungkin sebagian orang, ada yang berkata: aku 
tidak punya penyokong. Aku tidak punya apa-apa 
dan tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang peduli 
denganku. Tidak ada yang mendukungku. 

- Mungkin sebagian orang berkata: orang tuaku yang 
menyokong aku. Orang tuaku yang membiayai aku 
dan memodali aku. 

- Sebagian orang mungkin berkata: aku punya 
koneksi yang bisa mensupport aku. Aku punya 
kenalan pejabat. Aku punya kenalan miliader yang 
hebat. Aku punya kenalan public figur. 

- Semuanya itu baik dan tentunya tidak salah 
sepenuhnya. Tetapi kalau anda menjadikan 
manusia sebagai penyokong hidupmu, maka 
seperti halnya manusia terbatas, begitu juga 
support yang bisa mereka berikan kepada anda 
juga sangat terbatas. Tidak heran buah dalam hidup 
saudara selama ini juga sangat terbatas. 

- Hanya satu Pribadi yang tidak terbatas, yang bisa 
jadi Penyokong kita yang kuat, yang dukungannya 
bisa mengubah segalanya, membuat yang tidak 
mungkin jadi mungkin, yang sedikit jadi banyak, 
yang Kecil jadi besar, yang lemah jadi kuat, pintu-
pintu yang tertutup bisa terbuka, dan tidak terbatas 
yang bisa dilakukanNya. Dialah Tuhan!  

b. Dalam hidup Daud, kita bisa melihat bahwa 
Tuhanlah yang jadi Penyokong Hidupnya, yang 
senantiasa menyertai dia, tidak pernah 
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meninggalkan, menjaga dan melindungi Daud, dan 
selalu ada bagi Daud dalam situasi dan kondisi 
apapun juga.  

 Itulah sebabnya kenapa Daud tidak terkalahkan. 
Itulah sebabnya hidupnya berbuah lebat,  penuh 
kesuksesan, penuh kemenangan dan penuh 
terobosan. 

- Karena sejak masa mudanya, Tuhanlah yang jadi 
Pribadi di belakang Daud.  

- Saat melawan Goliat, Daud berkata: engkau 
mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi 
aku mendatangi engaku dengan nama Tuhan 
semesta alam! Waktu Daud berperang, Pribadi yang 
ikut berperang dan memastikan kemenangan Daud 
adalah Tuhan beserta bala tentara Surga, itu 
sebabnya Daud selalu menang! 

- Mazmur 121:1-2 1 Nyanyian ziarah. Aku 
melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari 
manakah akan datang pertolonganku? 2 
Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan 
langit dan bumi. 

- Daud berkata bahwa pertolongannya ialah dari 
Tuhan! Penyokongku adalah Tuhan! Yang senantiasa 
membantu dan mendukung aku adalah Tuhan! 

- Tidak heran hidup Daud tidak bisa dikalahkan 
siapapun. Tidak heran sampai masa tuanya, Daud 
tetap produktif dan dipakai Tuhan dengan luarbiasa. 
Buah kehidupannya begitu manis dan indah. 
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 Kalau saudara rindu memiliki kehidupan seperti 
Daud, kita juga harus menjadikan Tuhan sebagai 
Penyokong hidup kita! 

- Kalau saudara mau hidupmu berbuah tanpa batas, 
maka jadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan 
kita! 

- Jadikan Dia sebagai sumber pertolongan saat 
menghadapi sakit, jadikan Dia sebagai sumber 
pertolongan saat anda harus berjuang menjalankan 
bisnis anda, jadikan Dia sebagai sumber pertolongan 
ketika pernikahanmu mengalami goncanganmu! 

- Waktu anda menjadi Tuhan sebagai sumber 
pertolongan, maka seluruh Kerajaan Sorga yang 
tidak terbatas itu akan mensupport anda! 

 
II. BAGAIMANA CARA MENJADIKAN TUHAN 

PENYOKONG HIDUP KITA? 
a. Matius 5:3 "Berbahagialah orang yang miskin di 

hadapan Allah, karena merekalah yang empunya 
Kerajaan Sorga. 

 Siapa yang mau jadikan Tuhan Penyokong 
hidupmu? Siapa yang mau punya akses penuh 
untuk menerima pertolongan dari kerajaan Sorga?  

- Rahasianya adalah “miskin” di hadapan Allah! 
- Tetapi apa yang dimaksud miskin di hadapan Allah? 
- Miskin di sini bukan miskin secara jasmani. 
- Lalu apa yang dimaksud dengan “poor in spirit” di 

sini? 
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- Untuk bisa mudah memahaminya, kita lihat dalam 
Alkitab terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini 
yang menurut saya sangat tepat: Berbahagialah 
orang yang merasa tidak berdaya dan hanya 
bergantung pada Tuhan saja; 

- Jadi inilah yang dimaksud dengan miskin di hadapan 
Tuhan: menyadari dan mengakui bahwa kita tidak 
berdaya tanpa Tuhan! Menyadari bahwa kita hanya 
bisa bergantung kepada Tuhan saja! Mengakui 
bahwa di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-
apa. Dan menjadikan Tuhan Sumber pengharapan, 
pertolongan, dan andalan dalam hidup kita!  

 Orang yang 'miskin di hadapan Tuhan' seperti inilah 
yang akan bisa memenangkan hati Tuhan, sehingga 
Tuhan mau jadi Penyokong hidupnya, dan semua 
resources Kerajaan Sorga akan tersedia baginya.  

- Waktu kita bergantung kepada Tuhan, maka 
Kerajaan sorga akan memback up kita sepenuhnya. 

- Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang 
bergantung kepadaNya. 

- Tuhan akan bertindak, bahkan semua resource 
Kerajaan Sorga akan dikerahkanNya untuk menolong 
anda! 

- Dan kalau seluruh sorga menolong kita, maka tidak 
ada alasan untuk hidup kita tidak berhasil! Kita 
pasti sukses! Hidup kita akan berbuah!  
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- Waktu kita bergantung kepada Tuhan dan 
mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka hidup anda 
akan dibuat berbuah tanpa henti! 

- Mari kita lihat detail perjanjiannya. Ini adalah 
perjanjian yang luarbiasa tentang hidup yang 
berbuah. 

b. Yeremia 17:7-8 7 DIBERKATILAH ORANG YANG 
MENGANDALKAN TUHAN, YANG MENARUH 
HARAPANNYA PADA TUHAN!  8 IA AKAN SEPERTI 
POHON YANG DITANAM DI TEPI AIR, yang 
merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan 
yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang 
daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun 
kering, DAN YANG TIDAK BERHENTI 
MENGHASILKAN BUAH. 

 Orang yang miskin di hadapan Tuhan dan yang selalu 
mengandalkan Tuhan serta menaruh harapannya 
kepada Tuhan, akan diberkati! 

- Dalam Alkitab terjemahan masa kini dikatakan: 
Yeremia 17:7-8 Tapi orang yang berharap kepada-Ku 
akan Kuberkati selalu. Ia bagaikan pohon di tepi 
sungai yang mengalir; akarnya merambat sampai ke 
air. Ia tak takut musim kemarau, daun-daunnya 
selalu hijau. SEKALIPUN NEGERI DILANDA 
KEKERINGAN, IA TAK GELISAH SEBAB IA SELALU 
MENGHASILKAN BUAH 

- Ini adalah satu rahasia hidup berbuah lebat yang 
harus kita pahami. 
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- Rahasia hidup berbuah yang utama bukanlah 
modal, bukan koneksi, bukan IQ, bukan gelar; 
tetapi sikap hati yang sungguh-sungguh 
mengandalkan Tuhan. 

- Saat membangun pekerjaan, mengandalkan Tuhan.  
- Saat menghadapi pandemi, resesi, krisis, semakin 

mengandalkan Tuhan.  
- Saat melewati malapetaka dan tantangan besar, 

tetap mengandalkan Tuhan.  
- Janji Tuhan ya dan amin dan masih berlaku dan akan 

terus berlaku: orang yang mengandalkan Tuhan akan 
diberkati dan pada akhirnya hidupnya akan selalu 
berbuah! 

 Yeremia 17:5 Beginilah firman TUHAN: "Terkutuklah 
orang yang mengandalkan manusia, yang 
mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang 
hatinya menjauh dari pada TUHAN! 

- Sebaliknya kutuk akan datang ketika seseorang 
hidup hanya mengandalkan manusia dan 
kekuatannya sendiri, bahkan hatinya menjauh dari 
Tuhan. 

- Harusnya hati kita menempel dan berakar dalam 
Tuhan. Tetapi kalau kita mengandalkan manusia, 
artinya fokus kita manusia, hati kita condong ke 
manusia, maka hati kita menjauh dan tidak berakar 
dalam Tuhan.  

- Akibatnya hidup seseorang akan kering dan tidak 
menghasilkan buah. 



Bahan Kotbah Minggu, 27 Juni 2021 – The Covenant of Fruitfulness #4 

 9 of 19 

- Itu sebabnya mari kita responi the covenant of 
fruitfulness yang kita terima hari ini. Mari kita 
belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya! 

 
III. TUHAN SELALU BISA DIANDALKAN! 
a. Satu kebenaran tentang Tuhan adalah bahwa Dia 

selalu bisa kita andalkan dalam semua situasi dan 
kondisi.  

 Berbeda dengan manusia: Manusia hanya bisa 
diandalkan di area yang memang mereka handal. 

- Ada tukang listrik yang kita andalkan karena 
memang dia jago di bagian. Tetapi begitu tukang 
listrik itu diminta untuk membetulkan saluran air di 
rumah kita, dia belum tentu bisa. 

- Ada dokter spesialis gigi yang sangat hebat. Tetapi 
begitu dokter itu diminta untuk mengobat penyakit 
kanker, dia langsung angkat tangan. Kenapa? Karena 
manusia bisa spesialis di satu hal tetapi tidak di 
bagian lain. Itulah keterbatasan manusia. 

- Sedangkan Tuhan beda. Tuhan Maha Spesial. 
Maksudnya Tuhan bisa kita andalkan dalam hal 
kesehatan, tetapi Dia juga bisa menolong keuangan 
kita, di saat yang sama Dia bisa kita andalkan untuk 
menyelesaikan masalah rumah tangga kita, dll. Dia 
bisa sembuhkan kanker, Dia bisa sembuhkan mata, 
Dia bisa sembuhkan yang lumpuh, Dia bisa lakukan 
segalanya! 
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 Tuhan bisa diandalkan untuk segalanya. Tetapi hari 
ini saya mau sampaikan beberapa contoh area 
DIMANA KITA BISA ANDALKAN TUHAN. 

1. ANDALKAN TUHAN SEBAGAI SUMBER KEKUATAN. 
 Kalau kita mau berbuah lebat, maka kita harus 

mempunyai kekuatan.  
- Kuat di sini bukan hanya kuat secara fisik, tetapi kuat 

secara roh, kuat secara mental, bahkan kuat secara 
jiwa. 

- Mahasiswa yang berprestasi adalah mahasiswa yang 
kuat dan semangat. Karyawan yang performanya 
bagus pasti karyawan yang kuat dan antusias. Ini 
bicara tentang kekuatan! 

- Bayangkan kalau kita bekerja tapi tidak punya 
kekuatan: loyo, lemas, ngantuk, tidak antusias, tidak 
punya semangat dan motivasi, pasti orang seperti ini 
tidak bisa sukses dan berprestasi. 

- Artinya kalau hidup anda mau berbuah, anda harus 
punya power atau kekuatan! 

 Masalahnya kekuatan kita sangat terbatas. Dan 
hari-hari ini banyak sekali orang yang bukannya 
kuat, tetapi justru sering merasa lemah hari-hari 
ini. 

- Banyak orang yang akibat krisis dan pandemi ini 
sering merasa lelah. Bukan hanya lelah fisik tetapi 
lelah secara pikiran dan mental. 

- Mungkin saudara mengalami sesuatu yang buruk 
dan rasanya tidak punya kekuatan untuk bangkit. 
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- Mungkin anda gagal membuka usaha dan rasanya 
tidak berdaya untuk memulai sesuatu kembali. 

- Mungkin kalian dikecewakan pasangan kalian dan 
rasanya sudah tidak berdaya menghadapi 
kenyataan hidup. 

- Mungkin ada di antara saudara yang menderita 
suatu sakit dan rasanya sudah tidak kuat lagi untuk 
menahan penderitaan ini. 

- Mungkin anda kehilangan seseorang yang kalian 
kasihi dan rasanya sudah tidak kuat menjalani 
hidup ini tanpa mereka. 

- Hari ini ayo bangkit! Kalau saudara tidak bangkit, 
maka semakin sukar untuk berbuah. 

 Bangkitlah dengan kekuatan Tuhan! Kekuatan anda 
terbatas, kekuatanNya tidak terbatas! Anda bisa 
lemah, tetapi Tuhan tidak bisa lemah! Dia tidak bisa 
lelah! Itu sebabnya andalkan Dia sebagai sumber 
kekuatan anda! 

- Yesaya 40:28-31 28 Tidakkah kautahu, dan tidakkah 
kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang 
menciptakan bumi dari ujung ke ujung; IA TIDAK 
MENJADI LELAH DAN TIDAK MENJADI LESU, tidak 
terduga pengertian-Nya. 29 DIA MEMBERI 
KEKUATAN KEPADA YANG LELAH DAN MENAMBAH 
SEMANGAT KEPADA YANG TIADA BERDAYA. 30 
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan 
teruna-teruna jatuh tersandung, 31 tetapi ORANG-
ORANG YANG MENANTI-NANTIKAN TUHAN 
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MENDAPAT KEKUATAN BARU: mereka seumpama 
rajawali yang naik terbang dengan kekuatan 
sayapnya; MEREKA BERLARI DAN TIDAK MENJADI 
LESU, MEREKA BERJALAN DAN TIDAK MENJADI 
LELAH. 

- Tuhan yang tidak menjadi lelah dan lesu itu mau 
memberikan kekuatan bagi kita yang lelah. Dia mau 
menambah semangat bagi orang yang mulai merasa 
tidak berdaya menghadapi tantangan hidup ini. 

- Kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan! 
- Orang yang miskin di hadapan Tuhan atau orang 

yang sungguh-sungguh bersandar dan andalkan 
Tuhan pasti akan selalu menanti-nantikan Tuhan. 

- Ingat kisah orang miskin di depan pintu gerbang 
indah dimana setiap hari dia duduk disana 
menantikan sesuatu dari orang kaya yang lewat di 
depannya? Harusnya kita juga melakukan hal yang di 
hadapan Tuhan. Nantikan Tuhan dan harapkan 
kekuatanNya diimpartasikan kepada kita 
senantiasa! 

- Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Paulus bahwa 
justru dalam kelemahan kuasa Tuhan akan 
sempurna. Kenapa? Karena waktu kita lemah, kita 
akan datang menantikan Tuhan sehingga 
kekuatanNya akan diimpartasi dengan dahsyat! 

- Dalam nama Tuhan Yesus mulai hari anda semua 
bekerja, kuliah, beraktivitas sambil berjalan bahkan 
berlari tanpa menjadi lesu dan lelah! 
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 Bahkan saya ajak kita setiap hari mulai perkatakan 
ucapan profetik ini: Di dalam nama Yesus, aku 
berjalan makin lama makin kuat!  

- Mazmur 84:6,8 6 BERBAHAGIALAH MANUSIA YANG 
KEKUATANNYA DI DALAM ENGKAU, yang berhasrat 
mengadakan ziarah! 8 MEREKA BERJALAN MAKIN 
LAMA MAKIN KUAT, hendak menghadap Allah di 
Sion. 

- Ya orang yang mengandalkan Tuhan sebagai sumber 
kekuatan akan berjalan makin lama makin kuat! 
Tidak heran hidup orang seperti ini makin lama 
buahnya makin lebat! 

2. ANDALKAN TUHAN SEBAGAI SUMBER HIKMAT. 
 Berbahagialah orang yang mengandalkan hikmat 

Tuhan, karena pasti hidupnya selalu berbuah. 
- Kita harus tahu bahwa hikmat memegang peranan 

penting jika saudara memiliki hidup yang sukses dan 
berbuah. 

- Bisnis yang dijalankan dengan hikmat, keuangan 
yang dikelola dengan hikmat, segala proyek yang 
dilakukan dengan penuh hikmat pasti akan berhasil 
dan berbuah berkali lipat dibandingkan tanpa 
hikmat. 

- Semakin kita berhikmat, semakin banyak buah dan 
hasil yang kita dapatkan. 

- Ibaratnya orang jaman dulu menangkap ikan 
dengan tangan, lalu manusia mulai berpikir dan 
mulai dapat ide memancing. Lalu manusia berpikir 
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supaya dapat ikan lebih banyak menggunakan jala, 
dst. Itu bicara tentang hikmat!  

- Tetapi sepandai-pandainya manusia, hikmat 
manusia terbatas. 

 Amsal 3:5-7 5 PERCAYALAH KEPADA TUHAN 
DENGAN SEGENAP HATIMU, DAN JANGANLAH 
BERSANDAR KEPADA PENGERTIANMU SENDIRI. 6 
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan 
meluruskan jalanmu. 7 JANGANLAH ENGKAU 
MENGANGGAP DIRIMU SENDIRI BIJAK, takutlah 
akan TUHAN dan jauhilah kejahatan; 

- Sekalipun anda begitu pandai, tapi rendahkan diri 
di hadapan Tuhan dan jadilah orang yang miskin di 
hadapan Tuhan. 

- Akuilah bahwa hikmat anda terbatas, tapi hikmat 
Tuhan tidak terbatas. 

- Amsal mengajar kita jangan menganggap diri kita 
bijak dan pandai. Rendahkan diri anda dan minta 
Tuhan yang mengajari anda. 

- Jangan bersandar kepada pengertian atau hikmat 
kepandaian kita. 

- Kalau kita mengandalkan hikmat kita, seringkali pada 
akhirnya kita terpeleset. Bukankah firman Tuhan 
berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi 
ujungnya maut. 

- Kita berpikir dengan kepandaian kita untuk 
berinvestasi, kita pikir itu jalan yang sudah lurus dan 
tepat, ternyata ujungnya maut dan kerugian. 
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- Kita pikir istri orang lain itu adalah orang yang tepat 
bagi kita, dibandingkan dengan istri kita sendiri, 
tapi nyatanya tidak sama sekali. 

- Kita pikir semua keputusan yang kita ambil akan 
membawa kita kepada kebahagiaan, nyatanya 
sekarang anda malah terjebak dalam kesedihan dan 
kehancuran. 

- Itu sebabnya jangan bersandar pada pengertian kita 
sendiri. Bersandarlah pada hikmat Tuhan 
senantiasa! 

 Untuk menerima hikmat Tuhan, yang harus kita 
lakukan adalah merendahkan diri dan meminta 
kepada Tuhan. 

- Yakobus 1:5 Tetapi apabila di antara kamu ada yang 
kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya 
kepada Allah, — yang memberikan kepada semua 
orang dengan murah hati dan dengan tidak 
membangkit-bangkit —, maka hal itu akan diberikan 
kepadanya. 

- Orang yang miskin di hadapan Allah tidak akan 
segan untuk datang merendahkan diri dan meminta 
kepada Tuhan. 

- Hari ini ayo datang kepada Tuhan dan minta hikmat! 
Minta hikmat beda dengan minta Berkat instan. 

- Kebanyakan orang yang ingin dapat berkat instan, 
hanya sedikit yang mengerti bahwa hikmat lebih 
berharga dibandingkan berkat instan.  
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- Ibarat pepatah: mintalah jala dan jangan minta 
ikannya. Kalau cuma minta ikan, maka sekali 
dimakan ikan akan habis. Tetapi kalau kita minta 
jala atau alat pancingnya, maka kita tetap bisa 
mendapatkan ikan senantiasa. 

- Kalau saudara mau hidup anda senantiasa berbuah, 
berdoalah minta hikmat! Minta hikmat bagaimana 
menyelesaikan masalah. Mintalah hikmat 
bagaimana anda bisa menyelesaikan hutang anda. 
Mintalah hikmat supaya anda bisa diberi akal budi 
mengembangkan pekerjaan anda. 

 Untuk mendapat hikmat Tuhan, kita perlu 
membaca firman Tuhan! 

- Sadarilah bahwa semua pikiran dan hikmat Tuhan 
ada di dalam firman Tuhan! 

- Kalau anda termasuk kategori orang yang miskin di 
hadapan Tuhan dan membutuhkan Tuhan, maka 
anda tidak akan keberatan untuk membaca firman 
Tuhan. 

- Karena anda tahu bahwa membaca firman Tuhan 
bukanlah sebuah paksaan tetapi sebuah 
kebutuhan! Anda butuh baca firman supaya anda 
bisa menerima hikmat Tuhan. 

- Orang yang enggan membaca firman adalah orang 
yang merasa dirinya sudah terlalu pintar dan tidak 
perlu lagi mencari hikmat Tuhan. Orang seperti itu 
akan sulit berbuah! 
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- Sebaliknya, yang kesukaannya ialah Firman Tuhan, 
dan yang merenungkan nya Siang dan malam, akan 
seperti pohon yang ditanam ditepi aliran air, apa 
saja yang diperbuatnya berhasil 

- Itu sebabnya baca firman Tuhan dengan lebih 
sungguh lagi dan terimalah hikmatNya yang tanpa 
batas itu. 

3. ANDALKAN TUHAN SEBAGAI SUMBER BERKAT. 
 Kalau saudara mau hidup anda berbuah, anda 

harus menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah 
sumber berkat dalam hidup anda. 

- Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan 
sebagai sumber berkat dalam hidupnya. 

- Sadarilah bahwa pekerjaanmu bukanlah sumber 
berkatmu. Profesimu bukanlah sumber berkatmu. 
Tokomu bukanlah sumber berkatmu. Pelangganmu 
bukanlah sumber berkatmu. Atasanmu bukanlah 
sumber berkatmu. 

- Mereka semua adalah saluran berkat yang saat ini 
Tuhan pilih untuk anda, tetapi sumber berkat 
adalah Tuhan! 

- Banyak orang yang salah menyadari hal ini dan 
menganggap bos nya adalah sumber berkatnya. 
Akibatnya semua perkataan bos nya dilakukan 
sekalipun itu melawan perintah Tuhan. 

- Banyak orang yang menganggap pekerjaannya saat 
ini adalah sumber berkat sehingga sangat ketakutan 
jika kehilangan pekerjaan. 
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- Berapa banyak orang yang menjadi putus asa ketika 
para pelanggannya beralih kepada pihak lain. Ini 
semua karena mereka menganggap customer 
merekalah sumber berkat mereka. 

- Ingat, mereka adalah saluran berkat! Tetapi bukan 
sumber berkat! Saluran berkatnya bisa berubah, 
saluran berkatnya bisa berganti, tetapi kalau 
Sumber berkatNya tetap sama, maka aliran Berkat 
itu akan senantiasa mengalir.  

▪ Di akhir firman Tuhan ini, saya sekali lagi mendorong 
saudara untuk mulai mengandalkan Tuhan dengan 
sepenuhnya. 

- Andalkan Roh Kudus yang berkuasa! Bergantunglah 
kepada kuasa Roh Kudus Carilah Roh Kudus! 
Alamilah kepenuhan Roh Kudus! Karena pada 
akhirnya, kunci utama hidup yang berbuah adalah 
ROH KUDUS! 

- Yesaya 32:14-15 14 Sebab purimu sudah 
ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah 
menjadi kesepian. Bukit dan Menara sudah menjadi 
tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat 
kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan 
rumput bagi kawanan binatang. 15 SAMPAI 
DICURAHKAN KEPADA KITA ROH DARI ATAS: MAKA 
PADANG GURUN AKAN MENJADI KEBUN BUAH-
BUAHAN, DAN KEBUN BUAH-BUAHAN ITU AKAN 
DIANGGAP HUTAN. 
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- Ayat 14 menggambarkan kondisi yang sangat 
menyedihkan dan mengenaskan. Dan keadaan itu 
terus berlangsung sekian lama, sampai di satu titik 
Roh dari atas itu dicurahkan! Dan ketika Roh dari 
atas itu dicurahkan, maka perubahan terjadi: padang 
gurun yang gersangpun sanggup diubahkan menjadi 
kebuh yang penuh buah! 

- Itu yang dialami murid-murid Yesus sebelum dan 
sesudah Roh Kudus dicurahkan. 

- Saya percaya hal yang sama juga sanggup Tuhan 
kerjakan dalam hidup anda. Hidup anda yang sangat 
keringpun sanggup diubah menjadi kebun buah-
buahan ketika Roh Kudus tercurah dan memenuhi 
hidup anda! Sebab Roh Kudus adalah pribadi paling 
berkuasa yang bisa kita andalkan! 

 
PENUTUP: 
Andalkan Tuhan dalam semua situasi dan aspek hidup 
anda, maka janjiNya ya dan amin dan hidup saudara 
akan senantiasa menghasilkan buah tanoa henti. 
Terimalah support dari Kerajaan Sorga yang tanpa 
batas. 


