


Bahan Kotbah Minggu, 26 Juni 2022 – Lompatan Finansial #3 

 1 of 13 

FINANCIAL LEAP #3 
LOMPATAN FINANSIAL #3 

CONQUERING THE NEW CANAAN 
MENAKLUKKAN KANAAN BARU 

 
 
PEMBUKAAN: 
Dalam bagian yang ketiga dari seri khotbah Lompatan 
Finansial ini, saya ingin membagikan sebuah Firman 
Tuhan yang berjudul: Conquering the New Canaan atau 
Menaklukkan Kanaan Baru.  
 
I. APA ARTINYA MENAKLUKKAN KANAAN BARU? 
a. Kita tahu bahwa Kanaan ini dalam Alkitab adalah 

Tanah Kanaan atau Tanah Perjanjian yang Tuhan 
janjikan kepada Bangsa Israel.  

 Tadinya mereka diperbudak di Mesir, tapi 
kemudian Tuhan berjanji akan membawa mereka 
keluar dari perbudakan Mesir dan memberikan 
kepada mereka tempat milik mereka sendiri, 
sebuah tanah yang berlimpah-limpah dengan susu 
dan madunya. Itulah Tanah Kanaan atau Tanah 
Perjanjian. 

 Singkat cerita, dengan penyertaan Tuhan yang 
ajaib, Bangsa Israel berhasil menaklukkan Tanah 
Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka itu. 
Tadinya Kanaan itu dihuni oleh para raksasa, tapi 
karena Tuhan menyertai, maka mereka bisa 
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mengalahkan semua raksasa itu, dan mengambil 
alih Kanaan tersebut. 

 Karena memang itu wilayah yang subur, yang 
sangat berbeda dari padang gurun yang mereka 
kenal selama itu, maka begitu mereka berhasil 
merebut Kanaan, maka mereka menikmati 
kelimpahan yang luarbiasa. 

 Dalam sekejab, mereka mengalami Lompatan 
Finansial yang belum pernah mereka alami 
sebelumnya. 

 Mengapa? Sebab memang Kanaan jauh lebih 
subur, jauh lebih baik dibandingkan padang gurun. 
Sama-sama bekerjanya, di padang gurun hasilnya 
terbatas, tapi di Kanaan, hasilnya berlimpah: 
buahnya besar-besar, panennya banyak, susu dan 
madunya sangat melimpah.  

b. Jadi ternyata MENAKLUKKAN KANAAN ADALAH 
KUNCI MENGALAMI LOMPATAN 
FINANSIAL/KEUANGAN. Itu sebabnya kalau kita 
ingin mengalami Lompatan Finansial, kita harus 
sadar bahwa kita perlu menaklukkan Kanaan kita 
sendiri.  

 Kalau tidak ada Kanaan yang kita taklukkan, tidak 
ada Kemenangan (winning), maka sukar 
mengalami Lompatan Finansial yang besar. 

 Bisa sih mengalami kemajuan di level di mana kita 
ada Sekarang ini, akan tetapi akan jauh berbeda 
kalau kita mau maju berperang, bayar harga, dan 
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berhasil memenangkan peperangan, merebut 
Kanaan kita sendiri, ini yang akan membawa kita 
mengalami lompatan besar dalam hidup kita.  

c. Kanaan ini bagi kita bisa berbicara tentang level 
berikutnya/level baru dari apa yang sudah kita 
kerjakan sekarang ini.  

 Kanaan juga bisa berarti medan Perang dalam 
pekerjaan yang sama sekali baru dan berbeda dari 
yang kita kenal selama ini. 

 Kanaan bisa bicara tentang teknologi baru, dimensi 
fisik baru, dimensi digital baru, bidang yang baru, 
kota yang baru, dst.  

d. Sadarilah bahwa Tuhan selalu mau membawa kita 
ke level yang baru, ke Kanaan yang baru.  

 Dia tidak mau kita berpuas diri dengan yang lama. 
Tuhan mau kita mengalami terobosan-terobosan 
berikutnya dan menaklukkan Kanaan-kanaan baru 
berikutnya. 

 Itu sebabnya kalau dalam Perjanjian Lama, Tuhan 
suruh UmatNya untuk merebut Kanaan. Maka 
dalam Perjanjian Baru, Tuhan suruh umatNya 
untuk merebut Kanaan-kanaan baru:  

 Kisah 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." 

 Jadi ternyata Tuhan tidak mau umatNya berhenti 
hanya sampai di Kanaan lama di Israel sana, tapi 
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Tuhan mau umatNya terus-menerus menaklukkan 
KANAAN-KANAAN BARU dari Yerusalem, Yudea, 
Samaria, sampai Ujung Bumi.  

e. Sadarilah bahwa hanya kalau kita dapat 
WIN/Kemenangan di kanaan-kanaan baru, maka 
kita bisa mengalami Lompatan Besar yang tidak 
terbayangkan di level sebelumnya.  

 Tanpa menang menaklukkan Kanaan baru, kita 
hanya mempertahankan Kemenangan 
lama/kanaan lama, dan kita akan stagnasi. 

 Jadi hanya ketika kita mau membuka mata kita dan 
melihat Kanaan-kanaan baru yang Tuhan mau kita 
taklukkan, maka kita bisa mengalami Lompatan 
Besar dalam hidup kita.  

f. Pertanyaannya: Apakah anda mau menaklukkan 
Kanaan Baru yang Tuhan mau berikan kepada 
anda?! Apakah anda mau mengalami Lompatan 
Besar yang tersedia di level berikutnya? 
Bagaimana caranya?  

 Sebenarnya Prinsipnya sama dengan menaklukkan 
Kanaan-kanaan sebelumnya. 

 Ingat baik-baik: Rahasia Kebenaran Firman Tuhan 
selalu konsisten, tidak berubah, dulu sekarang 
sampai selama-lamanya.  

 YANG AKAN KITA PELAJARI DARI FIRMAN TUHAN 
ADALAH PRINSIPNYA, BUKAN METODENYA.  

 
II. 3 RAHASIA MENAKLUKKAN KANAAN BARU 
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1. BERANI MENYEBERANG SUNGAI YORDAN 
MENUJU KANAAN BARU. 

g. Yosua 1:1-3 1 Sesudah Musa hamba TUHAN itu 
mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin Nun, 
abdi Musa itu, demikian: 2"Hamba-Ku Musa telah 
mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah 
sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, 
menuju negeri yang akan Kuberikan kepada 
mereka, kepada orang Israel itu. 3 Setiap tempat 
yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan 
kepada kamu, seperti yang telah Kujanjikan kepada 
Musa. 

 Coba renungkan: TUHAN PUNYA WAKTU/TIMING 
UNTUK MEMBAWA UMATNYA MASUK KE 
KANAAN. 

 Tuhan menunggu jamannya Musa berlalu, baru 
kemudian jamannya Yosua datang.  

 Coba renungkan juga: Dalam sejarah, ketika 
sesuatu besar terjadi, maka akan diikuti dengan 
perubahan besar yang menghantarkan manusia 
masuk ke babak baru yang berikutnya:  

 Sadarilah bahwa SEKARANGLAH WAKTUNYA kita 
harus menyeberang sungai Yordan untuk 
menaklukkan Kanaan Baru!  

h. Masalahnya adalah Menyeberangi Sungai Yordan 
untuk menaklukkan Kanaan yang dikuasai pada 
raksasa adalah SANGAT TIDAK NYAMAN.  
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 Lebih nyaman bagi Bangsa Israel untuk tetap ada 
di sebelah sini Sungai Yordan. Mengapa? Sebab di 
sini mereka juga sudah punya wilayah, mereka 
juga sudah bisa survive bertahan hidup, mereka 
tidak perlu repot-repot maju berperang.  

i. Yang jadi masalah adalah ketika kita HANYA MAU 
TINGGAL DI ZONA NYAMAN, maka kita TIDAK 
AKAN MENGALAMI KEMENANGAN BARU 
apapun/Winning Baru apapun; jadi kita hanya 
akan berusaha MEMPERTAHANKAN 
KEMENANGAN LAMA/Winning Lama. 

 Dan tanpa kita sadari, kita akan ketinggalan, 
sementara orang-orang lain merebut 
kemenangan-kemenangan baru, mendapat 
wilayah-wilayah baru, kita harus fokus 
mempertahankan berkat lama, kesaksian lama, 
kejayaan lama. 

 SEMUA YANG LAMA AKHIRNYA AKAN JADI KUNO 
DAN MASUK KE MUSEUM. INI ADALAH BAGIAN 
DARI SEJARAH, TAPI BUKAN BAGIAN DALAM 
MASA DEPAN. 

 Menurut Survei, 70% anak-anak orang super kaya, 
tidak bisa mempertahankan kekayaan 
keluarganya. Jadi generasi pertama yang 
membangun dari nol sampai jadi kaya raya. Tapi 
70% generasi kedua tidak bisa mempertahankan 
kekayaannnya.  
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 Ingat baik-baik: YANG BERKUASA BUKANLAH 
PEMENANG LAMA, TAPI PEMENANG BARU! Boleh 
saja di babak sebelumnya kita menang, tapi kalau 
kita tidak menang di babak berikutnya, maka 
Kemenangan lama kita hanya tinggal kenangan 
sejarah.  

j. Itu sebabnya saya tantang anda untuk menerima 
pesan Firman Tuhan ini: SEBERANGILAH SUNGAI 
YORDAN DAN REBUTLAH KANAAN BARU!  

 Jangan terus tinggal di zona nyaman anda!  
Bangkitlah dan berjuanglah! 

 "Seberangi Sungaii Yordan!" Artinya TINGGALKAN 
KENYAMANAN ANDA DAN BULATKAN TEKAD 
UNTUK BERJUANG LAGI UNTUK MEREBUT 
KANAAN-KANAAN BARU YANG ADA DI DEPAN 
ANDA!  

k. Sadarilah bahwa KANAAN BARU JAUH LEBIH BAIK 
DIBANDINGKAN KANAAN LAMA.  

 Bisa saja Bangsa Israel sudah senang dengan 
wilayah lama yang sudah mereka kuasai, akan 
tetapi begitu mereka berhasil menguasai wilayah 
yang baru, tiba-tiba mereka mengalami Lompatan 
Besar Kelimpahan yang belum pernah mereka 
alami sebelumnya.  

 Begitu Bangsa Israel masuk di Kanaan baru, tiba-
tiba mereka bisa menikmati susu dan madu yang 
berlimpah-limpah dan dengan kualitas yang jauh 



Bahan Kotbah Minggu, 26 Juni 2022 – Lompatan Finansial #3 

 8 of 13 

sekali dibandingkan yang mereka punyai 
sebelumnya.  

 Kesaksian:  
2. KUATKAN DAN TEGUHKAN HATIMU! 
l. Yosua 1:6-7 6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, 

sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini 
memiliki negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah 
kepada nenek moyang mereka untuk diberikan 
kepada mereka. 7 Hanya, kuatkan dan teguhkanlah 
hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah 
hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah 
diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; 
janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, 
supaya engkau beruntung, ke mana pun engkau 
pergi. 

 Kalau anda baca dalam Kitab Yosua 1, maka anda 
akan menemukan berulang-ulang Tuhan berkata 
kepada Yosua: "Kuatkan dan teguhkan hatimu!" 
Mengapa? 

m. Bukankah ini juga yang seringkali kita rasakan 
ketika mau berjuang untuk merebut Kanaan 
Kemenangan Baru? 

 Banyak orang merasa hopeless tidak ada harapan 
untuk menang karena kalah modal, kalah 
pengalaman, kalah SDM, kalah skill, kalah 
teknologi dan kalah segalanya. 

 Banyak orang akan merasa Kecil sekali di hadapan 
para raksasa yang selama ini sudah berkuasa itu. 
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 Banyak orang jadi minder, rendah diri, dan 
akhirnya kalah Sebelum berperang.  

n. Itu sebabnya hari ini pesan Firman Tuhan bagi kita 
semua: Kuatkan dan Teguhkan hatimu!  

 Mengapa? Sebab engkau tidak berjuang sendiri, 
Tuhan berjanji untuk menyertai!  

 Mengapa? Sebab Tuhanmu lebih besar dari semua 
raksasa itu, jadi kalau Dia menyertai, maka engkau 
bukan di pihak yang lemah, tapi engkau di pihak 
yang kuat. 

 KALAU ENGKAU BERJUANG SENDIRI, MAKA 
ENGKAU KECIL, TAPI KALAU ENGKAU BERJUANG 
BERSAMA TUHAN, MAKA RAKSASA ITU YANG 
AKAN TERLIHAT KECIL.  

 Itu sebabnya Kuatkan dan Teguhkan hatimu!  
o. SADARILAH BAHWA SANGAT SEDIKIT PENGUASA 

LAMA YANG TETAP BISA BERTAHAN JADI 
PENGUASA, KEBANYAKAN PENGUASA LAMA 
AKAN DIGANTIKAN OLEH PENGUASA BARU. 

 Penguasa baru ini tadinya adalah anak muda, yang 
tidak punya apa-apa, yang diremehkan dan 
dipandang sebelah mata, tapi punya iman dan 
keyakinan yang besar untuk berjuang. Akhirnya 
anak muda Inilah yang berhasil merebut Kanaan 
baru dan menjadi Penguasa Baru yang jauh lebih 
berkuasa daripada penguasa lama. Sejarah selalu 
berulang membuktikkan hal ini! 
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 Jadi bukan size/ukuran Kemenangan kita sekarang 
yang menentukan Kemenangan kita berikutnya, 
tapi size/ukuran Iman kita lah yang menentukan. 

 BOLEH SAJA SEKARANG INI SECARA FINANSIAL 
ANDA BUKAN APA-APA, TAPI PASTIKAN UKURAN 
IMAN ANDA RAKSASA, TEKAD ANDA BULAT, 
KEYAKINAN ANDA KUAT, DAN ANDA BERJALAN 
BERSAMA TUHAN, MAKA ANDA AKAN JADI 
PENGUASA BARU DI KANAAN BARU YANG TUHAN 
BERIKAN KEPADA ANDA! 

 Kesaksian:  
3. KOMIT DALAM PERJANJIAN TUHAN. 
p. Yosua 1:7-8 7 Hanya, kuatkan dan teguhkanlah 

hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah 
hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah 
diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa; 
janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, 
supaya engkau beruntung, ke mana pun engkau 
pergi. 8 Janganlah engkau lupa memperkatakan 
kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan 
malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai 
dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab 
dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan 
engkau akan beruntung. 

 Ini pesan warning dari Tuhan: bertindaklah hati-
hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah 
diperintahkan kepadamu! janganlah menyimpang 
ke kanan atau ke kiri! Janganlah engkau lupa 
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memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi 
renungkanlah itu siang dan malam! Bertindaklah 
hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di 
dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu 
akan berhasil dan engkau akan beruntung. 

q. Ada perbedaan antara berhasil dan beruntung? 
 Berhasil adalah kita berjuang, kemudian yang kita 

perjuangkan itu jadi/berhasil. 
 Sedangkan beruntung mencakup faktor-faktor 

yang di luar diri kita yang mempengaruhi 
keberhasilan kita. 

 Ini yang kita bahas Minggu lalu tentang Anointing 
to Get Wealth / Urapan untuk Memperoleh 
Kekayaan; ternyata terdiri dari 2 hal:  

 Untuk BERHASIL, kita butuh HIKMAT untuk 
Memperoleh Kekayaan. 

 Sedangkan untuk BERUNTUNG, kita butuh 
ANUGERAH untuk Memperoleh Kekayaan. 

 Untuk menang menguasai Kanaan Baru, kita 
butuh keduanya: Hikmat dan Anugerah untuk 
memperoleh Kekayaan, sebab dengan demikian 
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan 
beruntung. 

r. Kunci untuk berhasil dan beruntung ini adalah 
komit dalam Perjanjian Tuhan!!! 

 Ulangan 8:17-18 17 Maka janganlah kaukatakan 
dalam hatimu: Kekuasaanku dan kekuatan 
tangankulah yang membuat aku memperoleh 
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kekayaan ini. 18 Tetapi haruslah engkau ingat 
kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang 
memberikan kepadamu kekuatan untuk 
memperoleh kekayaan, dengan maksud 
meneguhkan perjanjian yang diikrarkan-Nya 
dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti 
sekarang ini. 

s. Pertanyaannya: APA PERINTAH DAN KETETAPAN 
TUHAN DALAM FINANSIAL? 

 Satu perintah dan ketetapan Tuhan dalam 
finansial yang diperintahkan di Perjanjian Lama, 
dan ditetapkan Yesus lagi dalam Perjanjian Baru 
adalah 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. 

 Matius 23:23  Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat 
dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang 
munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas 
manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang 
terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, 
yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. 
Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan 
diabaikan. 
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 Kesaksian:  
 
PENUTUP: 
Sementara kita komit dalam perintah dan ketetapan 
Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan, maka 
Tuhan sendiri yang akan meneguhkan perjanjian yang 
diikrarkanNya dengan sumpah kepada kita: Tuhan yang 
akan memberikan urapan untuk memperoleh kekayaan, 
sehingga kita berhasil dan beruntung menaklukkan 
kanaan-kanaan baru. Jadi saya ajak kita semua ambil 
komitmen Komit dalam Perjanjian Tuhan dengan setia!   
 
 
 
 
 
 
 


