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STRONGER THAN EVER #4 
LEBIH KUAT DARI SEBELUMNYA #4 

UNINTERRUPTED BLESSINGS 
BERKAT YANG TIDAK TERPUTUS 

 
PEMBUKAAN: 
Kali ini saya akan bagikan satu rhema yang pastinya akan 
jadi berkat bagi saudara, yaitu Uninterrupted Blessings 
atau Berkat Yang Tidak Terputus. 
 
ISI: 
I. TUHAN SANGGUP MEMBERIKAN UNINTERRUPTED 

BLESSINGS UNTUK KITA. 
a. TUHAN TIDAK MENGENAL KATA KRISIS; DIA 

SANGGUP MEMBERKATI KITA SEMUA DI SEGALA 
MUSIM. 

◼ Kejadian 47:13-15 Di seluruh negeri itu tidak ada 
makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, 
sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah 
lesu karena kelaparan itu. 14 Maka Yusuf 
mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah 
Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar 
gandum yang dibeli mereka; dan Yusuf membawa 
uang itu ke dalam istana Firaun. 15 Setelah habis 
uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah 
semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata: 
"Berilah makanan kepada kami! Mengapa kami 
harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." 
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- Di jaman itu, Mesir sempat mengalami 7 tahun 
masa kelimpahan. Hanya dalam tujuh tahun, 
kekayaan mereka melonjak hebat. 

- Tetapi begitu masuk di masa kering dan kelaparan, 
tiba-tiba mereka mengalami kemerosotan. 

- Awalnya mereka masih bisa bertahan, tetapi 
ternyata masa krisis itu berlangsung tidak dalam 
waktu singkat. Di tahun pertama mereka masih 
bisa bertahan, di tahun kedua mungkin masih bisa 
makan, tetapi di tahun ketiga, keempat dan 
seterusnya mereka nggak tahan lagi, semuanya 
habis. 

- Artinya tidak semua orang yang punya uang 
otomatis mereka bisa bertahan melalui krisis. 

◼ Bukankah itu yang sedang terjadi sekarang ini: 
Banyak yang tidak bisa bertahan melalui krisis 
pandemi ini?! 

b. Berita baiknya: Di dalam Yesus, ada harapan! Di 
masa krisis, tidak semua orang habis! Bahkan 
sebaliknya, kalau anda mengikuti petunjuk Firman 
Tuhan, maka anda akan melejit tinggi dalam glori!  

◼ Saat orang Mesir habis-habisan, Yusuf justru 
diberkati bersar-besaran. 

◼ Hari ini saya mau sampaikan sebuah PESAN 
PROFETIK: Bagi anda yang mau berjalan bersama 
Tuhan, maka BERKATMU SUDAH TERJAMIN! TIDAK 
BISA DIGANGGU GUGAT! SEPANJANG TAHUN INI, 
TERUSLAH MENGETOK, MAKA PINTU AKAN 
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DIBUKA BAGIMU! BAHKAN UNINTERRUPTED 
BLESSING / BERKAT YANG TIDAK TERPUTUS AKAN 
TUHAN CURAHKAN DALAM HIDUPMU, SEPANJANG 
MASA KRISIS INI, SEJAK SEKARANG!  

- Lukas 15: 14&17 Setelah dihabiskannya semuanya, 
timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan 
ia pun mulai melarat. 17 Lalu ia menyadari 
keadaannya, katanya: Betapa banyaknya orang 
upahan bapaku yang berlimpah-limpah 
makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 

 
II. PELAJARAN DARI RAJA UZIA. 
a. Saya ajak kita lihat bagaimana Raja Uzia menikmat 

sebuah jenis berkat yang sangat spesial, yang saya 
sebut Dengan: Uninterupted Blessings (sekalipun 
mengalami berbagai macam krisis dan tantangan, 
tapi Berkat Tuhan terus mengalir tiada henti, tiada 
putus, tidak bisa diganggu gugat). 

◼ RAJA UZIA SEMPAT MENGHADAPI BERBAGAI 
TANTANGAN DAN KRISIS YANG BERAT:  

- Dia harus menjadi raja di usia yang masih sangat 
muda, yaitu 16 tahun. 

- Dia memulai pemerintahannya dari bawah karena 
dia harus melanjutkan pemerintahan ketika 
ayahnya kalah perang dan kondisi Yehuda sedang 
mengalami krisis dan goncangan. 
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- Dalam pemerintahannya, ada banyak peperangan 
yang harus dihadapi: orang Filistin, orang Arab, 
orang Meunim, dan mungkin masih banyak lagi. 

- Ditambah satu fakta lagi, di jaman dia memerintah, 
terjadi bencana gempa yang sangat dahsyat yang 
meluluhlantakkan segalanya (Zakharia 14:5) 

- Di jaman serba modern seperti saat ini saja, ketika 
ada gempa, maka dampak dan kerugiannya sangat 
besar. Apalagi di jaman itu. Semua bangunan yang 
sudah dibuat, menara yang sudah didirikan, sumur 
yang dibangun, semuanya bisa saja ambruk dan 
terkubur menjadi puing-puing. Saya yakin untuk 
sekian waktu itu menjadi krisis nasional yang 
menghancurkan perekonomian di jaman itu. 

b. TETAPI RAJA UZIA BUKAN HANYA BISA BERTAHAN, 
BAHKAN MEMPU MEMBANGKITKAN KEMBALI 
KERAJAANNYA SECARA LUARBIASA. 

◼ 2 Tawarikh 26:3-11,15 Uzia berumur enam belas 
tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh dua 
tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama 
ibunya ialah Yekholya, dari Yerusalem. 4 Ia 
melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat 
seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya.  5 Ia 
mencari Allah selama hidup Zakharia, yang 
mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia 
mencari TUHAN, Allah membuat segala usahanya 
berhasil.  6 Maka majulah ia berperang melawan 
orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, 
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Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di 
sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. 
7 Allah menolongnya terhadap orang Filistin, dan 
terhadap orang Arab yang tinggal di Gur-Baal, dan 
terhadap orang Meunim. 8 Orang-orang Amon 
membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur 
sampai ke Mesir, karena kekuatannya yang besar. 9 
Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas Pintu 
Gerbang Sudut di atas Pintu Gerbang Lebak dan di 
atas Penjuru, serta mengokohkannya. 10 Ia 
mendirikan juga menara-menara di padang gurun 
dan menggali banyak sumur, karena banyak 
ternaknya, baik di Dataran Rendah maupun di 
Dataran Tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani 
dan penjaga-penjaga kebun anggur, di gunung-
gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada 
pertanian. 11 Selain itu Uzia mempunyai tentara 
yang sanggup berperang, yang maju berperang 
dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang 
dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha 
Maaseya, di bawah pimpinan Hananya, salah 
seorang panglima raja.  15 Ia membuat juga di 
Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, 
yang dapat menembakkan anak panah dan batu 
besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara 
dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur 
sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia 
ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. 
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- Pada akhirnya raja Uzia bisa kembali berjaya dan 
memulihkan perekonomian dari bangsa yang dia 
pimpin. 

 
Pertanyaannya: Apa Rahasia Raja Uzia sehingga dia 
bisa mendapatkan Uninteruppted Blessings tersebut? 
Apa Rahasianya supaya kita juga bisa menikmati 
Uninteruppted Blessings 

 
III. RAHASIA UNINTERUPPTED BLESSINGS. 
1. RAJA UZIA DITOLONG DENGAN AJAIB SEHINGGA 

MENJADI KUAT. 
◼ 2 Tawarikh 26:15b Nama raja itu termasyhur sampai 

ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong 
dengan ajaib sehingga menjadi kuat. 

◼ Raja Uzia punya nama lain yaitu Azarya. 
- UZIA ITU PUNYA ARTI TUHAN ADALAH 

KEKUATANKU. 
- AZARYA PUNYA ARTI TUHAN TELAH MENOLONG! 
- Lalu BAGAIMANA CARANYA BISA MENERIMA 

PERTOLONGAN AJAIB DARI TUHAN? 
◼ 2 Tawarikh 26:4-5 Ia melakukan apa yang benar di 

mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Amazia, 
ayahnya 5 Ia mencari Allah selama hidup Zakharia, 
yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan 
selama ia mencari TUHAN, Allah membuat segala 
usahanya berhasil. 

- KUNCINYA ADALAH MENCARI ALLAH! 
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- Ratapan 3:25 TUHAN adalah baik bagi orang yang 
berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. 

- Mazmur 34:11 Singa-singa muda merana kelaparan, 
tetapi orang-orang yang mencari TUHAN, tidak 
kekurangan sesuatu pun yang baik. 

◼ Amsal 28:5 Orang yang jahat tidak mengerti 
keadilan, tetapi orang yang mencari TUHAN 
mengerti segala sesuatu. 

◼ Itu juga yang terjadi dalam hidup Yusuf: 
2. RAJA UZIA MENGEMBANGKAN KAPASITASNYA 

UNTUK BERPIKIR. 
◼ Raja Uzia adalah orang yang suka belajar. 
◼ Kalau saudara mau menjadi kuat (stronger than 

ever) yang tetap kuat dan terus bertahan di masa 
krisis, JADILAH ORANG YANG TERUS 
MENGUPGRADE DIRI DAN MAU BELAJAR BAHKAN 
BERINOVASI. 

◼ Siapa yang saat ini anda sedang hadapi tantangan 
dalam pekerjaan dan keuangan?  

◼ Raja Uzia belajar dari apa saja dan siapa saja, 
bahkan dari krisis; sehingga melalui krisis, dia 
malah mendapatkan inspirasi yang Hebat:  

◼ PAKAI KRISIS YANG ENGKAU HADAPI INI UNTUK 
MENDAPATKAN INSPIRASI DAN MULAI 
BERINOVASI!  

◼ PERLU KEGIGIHAN UNTUK MEMBUAT SEBUAH 
INOVASI SAMPAI BERBUAH MANIS!  
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PENUTUP: 
Kalau anda mau komit terus belajar berjalan bersama 
Tuhan dan mengembangkan kapasitas berpikir seperti 
Raja Uzia, maka saya deklarasikan: Uninterrupted 
Blessings / Berkat yang Tidak ada Putusnya, akan 
dicurahkan seumur hidup anda.  


