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2022: TAHUN BERAKAR DAN BERBUAH #3 

THE SECRETS OF ABUNDANCE 
RAHASIA KELIMPAHAN 

     
 
I. HIDUP KITA ADALAH LADANG ALLAH. 
a. 1 Korintus 3:9  Karena kami adalah kawan sekerja 

Allah; KAMU ADALAH LADANG ALLAH, bangunan 
Allah. 

b. Kenapa Tuhan menyebut kita sebagai ladang 
Allah? 

 Karena di dalam kita, Tuhan sudah menanam 
potensi atau sumber daya yang sangat hebat. 

c. TUHAN MAU LADANG ALLAH HIDUP KITA 
MENGHASILKAN HASIL YANG BAIK. 

 Yesaya 5:1-2.   1 Aku hendak menyanyikan 
nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku 
tentang kebun anggurnya: Kekasihku itu 
mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang 
subur. 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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II. 3 PRINSIP MENJADI LADANG ALLAH YANG 
BERBUAH LEBAT. 

1. SADARI BAHWA TUHANLAH PEMILIK LADANG 
HIDUP KITA. 

 Matius 21:33-35,41 33 "Dengarkanlah suatu 
perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan 
tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar 
sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat memeras 
anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun 
itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada 
penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. 
34 Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh 
hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap 
itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. 
35 Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap 
hamba-hambanya itu: mereka memukul yang 
seorang, membunuh yang lain dan melempari yang 
lain pula dengan batu.  

 41 Kata mereka kepada-Nya: "Ia akan 
membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun 
anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-
penggarap lain, YANG AKAN MENYERAHKAN 
HASILNYA KEPADANYA PADA WAKTUNYA." 

2. JADILAH PENGGARAP LADANG TUHAN YANG 
RAJIN. 

 Amsal 24:30-31.   30 Aku melalui ladang seorang 
pemalas dan kebun anggur orang yang tidak 
berakal budi.  31 Lihatlah, semua itu ditumbuhi 
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onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan 
temboknya sudah roboh. 

a. Pertama adalah ONAK: Onak adalah tanaman liar 
yang penuh dengan duri. 

 Kekecewaan atau trauma masa lalu yang selalu 
menyakitkan  

b. Yang kedua adalah JERUJU: Jeruju adalah rumput 
liar. 

 Rumput liar adalah segala sesuatu yang bisa 
menggeser dan mengacaukan skala prioritas 
dalam hidup anda. 

c. Yang ketiga adalah TEMBOK YANG ROBOH. 
 Tembok yang Roboh adalah tembok sekeliling 

atau menara penjagaan untuk menjaga, 
melindungi, dan mengamankan ladang atau 
Kebun anggur.  

3. MENABURLAH YANG BANYAK. 
 Yesaya 30:23  Lalu TUHAN akan memberi hujan 

bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, 
dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang 
lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu 
ternakmu akan makan rumput di padang rumput 
yang luas; 


