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I.RAHASIA KESUKSESAN FINANSIAL YANG 
PALING UTAMA.

Ketahuilah sumber berkatnya dahulu, yaitu 
TUHAN, sumber segala berkat, bukan kekuatan 

manusia.
Amsal 10:22

“Berkat TUHAN-lah yang menjadikan kaya, 
susah payah tidak akan menambahinya”.



I. AKSES MASUK MENUJU SUMBER BERKAT 
TERLETAK DI DALAM PERJANJIAN BERKAT 

TUHAN.

Ulangan 8:7-9,18
Kalau kita mau menerima kekuatan untuk

memperoleh kekayaan, maka kita harus TAHU 
APA TUJUAN PERJANJIAN BERKAT TUHAN, yaitu

SUPAYA KITA BISA MENJADI BERKAT.



BELAJAR DARI 3 ORANG KAYA BODOH DI ALKITAB
1.Raja Belsyazar
Daniel 5:1-2, 25-28,30
Cerita tentang Raja orang Kasdim yang pesta pora dan mabuk serta menitahkan untuk mengeluarkan perkakas
emas perak yang diambil ayahnya dari dalam Bait Suci Yerusalem dan digunakan minum Raja, pembesar, istri

dan gundik, hingga muncullah tulisan ‘Mené, mené, tekél ufarsin’ artinya Mené: masa 
pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri; Tekél: tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati
terlalu ringan; Peres: kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Dan akhirnya
malam itu juga terbunuhlah raja itu.
2. Nabal
I Sam 25:2-3, 37
Cerita tentang seorang kaya di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel, namun berprilaku kasar, jahat dan 
suka mabuk, hingga akhirnya jantungnya berhenti dan membatu.
3. Orang kaya yang mengumpulkan harta hanya bagi
dirinya sendiri, tetapi tidak kaya dihadapan Tuhan. 
Lukas 12:16-21 Cerita tentang orang kaya yang hanya memikirkan bagaimana menyimpan hartanya dan ia mati.



Apa definisi “BERKAT”?
• Adalah Karunia Tuhan yang membawa

kebaikan dalam hidup manusia. 
• Doa restu dan pengaruh baik yang 

mendatangkan selamat dan bahagia.
• Mendatangkan selamat, pengaruh baik, 

membawa kebaikan dan kebahagiaan. 



Definisi “HIDUP MENJADI BERKAT”

1. Diberkati untuk menyelamatkan.

Kis 3:25-26  Tuhan memberkati kita agar kita
alami pertobatan, meninggalkan kejahatan kita. 

Setiap jemaat menjangkau 12 jiwa di tahun
2023, dan menggabungkan minimal 4 jiwa
dalam gereja dan kelompok sel kita.



3. Diberkati untuk membawa kebaikan dan 
kebahagiaan.
Ayub 29:12-16 
Orang yang diberkati tidak hanya menolong dan 
menghibur, namun menjadi solusi & jawaban.

2. Diberkati untuk membawa pengaruh
yang baik.



SHARINGKANLAH
1.Pernahkan Anda mempunyai pengalaman

lebih mencintai berkat dan bukan sang 
Sumber berkat dan apa hasilnya yang 
terjadi?

2.Setelah mendengarkan sharing firman ini, 
Apa yang akan Anda lakukan agar 
hidupmu berkenan pada Tuhan sehingga
Anda nyata mengalami berkat Tuhan dan 
masuk dalam perjanjian berkat Tuhan?


