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THE GREAT FINANCIAL MIRACLES #3
MUJIZAT KEUANGAN BESAR #3
HARVESTING YOUR MIRACLES
MENUAI MUJIZAT ANDA
PEMBUKAAN:
Selama beberapa minggu kita sudah belajar tentang
menabur dan kita tahu bahwa ada kuasa yang besar
dalam menabur. Kalau kita bisa menangkap rhema ini,
maka kita akan mengalami The Joy of Sowing/Sukacita
Menabur.
Akan tetapi kita harus menyadari bahwa TAHU
BAGAIMANA MENABUR SAJA TIDAK CUKUP, KITA
JUGA HARUS BELAJAR TAHU BAGAIMANA MENUAI.
Banyak gereja yang mengajar tentang bagaimana
menabur, tetapi sedikit gereja yang mengajar tentang
bagaimana menuai. Itu sebabnya Firman Tuhan yang
akan saya bagikan pada hari ini berjudul: Harvesting
Your Miracles atau Menuai Mujizat Anda. Untuk
mendapatkan hasil panen yang melimpah, kita perlu
ahli dalam hal menabur, tetapi juga harus ahli dalam hal
menuai! Menuai berkat dan mujizat yang sudah Tuhan
sediakan bagi kita.
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I.

CARA TUHAN MEMBERIKAN TUAIAN DALAM HIDUP
KITA.
1. TUAIAN YANG DIBERIKAN TUHAN KEPADA KITA
MELALUI ORANG LAIN.
 Lukas 6:38 Berilah dan kamu akan diberi: suatu
takaran yang baik, yang dipadatkan, yang
digoncang dan yang tumpah ke luar akan
dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran
yang kamu pakai untuk mengukur, akan
diukurkan kepadamu.”
 Tuaian bisa diberikan Tuhan melalui orang lain!
Keluaran 3:21 Dan Aku akan membuat orang
Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini,
sehingga, apabila kamu pergi, kamu tidak pergi
dengan tangan hampa,
 Dari sini kita bisa melihat bahwa cara Tuhan
membawa tuaian besar bisa melalui orang lain.
-

 Tetapi kita harus ingat, JANGAN BERHARAP
PADA MANUSIA! Pastikan segala pengharapan
kita hanya tertuju kepada Tuhan saja, sebab
tuaian berasal dari Tuhan saja. TUHANLAH
SUMBER BERKAT KITA, SEDANGKAN MANUSIA
ADALAH SALURAN BERKAT YANG TUHAN
PAKAI.
 Kesaksian:
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2. TUAIAN YANG DIBERIKAN
CAMPUR TANGAN MANUSIA.

TUHAN

TANPA

 Ketika JANDA SARFAT itu berani menaburkan
tepung dan minyak yang adalah harta
terakhirnya, maka Tuhan berikan tuaian yang
luarbiasa.
 Di Tahun Mujizat Besar ini, saya percaya bahwa
Tuhan masih suka memakai cara-cara yang ajaib
untuk mendatangkan tuaian besar dalam hidup
saudara.
 Kesaksian:
3. TUAIAN YANG DIBERIKAN TUHAN MELALUI
TANGAN KITA YANG BEKERJA.
 Yang ketiga adalah Tuhan akan membawa tuaian
yang besar dalam keuangan kita melalui
pekerjaan yang kita miliki dan lakukan.
 Ulangan 2:4-7 4 Perintahkanlah kepada bangsa
itu, demikian: Sebentar lagi kamu akan berjalan
melalui daerah saudara-saudaramu, bani Esau,
yang diam di Seir; mereka akan takut kepadamu.
Tetapi hati-hatilah sekali; 5 janganlah menyerang
mereka, sebab Aku tidak akan memberikan
kepadamu setapak kaki dari negeri mereka,
karena kepada Esau telah Kuberikan pegunungan
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Seir menjadi miliknya. 6 MAKANAN HARUSLAH
KAMU BELI DARI MEREKA DENGAN UANG,
SUPAYA KAMU DAPAT MAKAN; JUGA AIR
HARUSLAH KAMU BELI DARI MEREKA DENGAN
UANG, SUPAYA KAMU DAPAT MINUM. 7 SEBAB
TUHAN, ALLAHMU, MEMBERKATI ENGKAU
DALAM SEGALA PEKERJAAN TANGANMU. Ia
memperhatikan perjalananmu melalui padang
gurun yang besar ini; keempat puluh tahun ini
TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, dan engkau
tidak kekurangan apapun.
 Memang tanah perjanjian adalah tanah yang
berlimpah susu dan madunya. Tetapi madu dan
susu hanya bisa berlimpah dan mereka nikmati
jika mereka mengusahakan tanah itu dengan
sebaik-baiknya!
 Jadi mulai sekarang, sadarilah bahwa BEKERJA
ADALAH CARA KITA MENUAI!!!
 Kesaksian:
II. KALAU

KITA INGIN MUJIZAT BESAR, MAKA KITA
HARUS KOMIT KERJA BESAR.
a. Tuhan mau kita bekerja untuk menerima tuaian
yang besar dalam keuangan kita.
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 Sekalipun kita ada di tahun mujizat besar,
bukan berarti kita berhenti bekerja dan malas
bekerja.
MUJIZAT ADALAH MILIK ORANG RAJIN,
BUKAN MILIK ORANG MALAS!
 Ada yang lain lagi berkata: kan aku sudah
menabur, jadi aku tinggal tunggu tuaian saja.
-

MENABUR TIDAK BISA MENGGANTIKAN
BEKERJA!
 Mazmur 1:1-3 1 Berbahagialah orang yang tidak
berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak
berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak
duduk dalam kumpulan pencemooh, 2. tetapi
yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang
merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia
seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya; APA SAJA YANG
DIPERBUATNYA berhasil.
-

 Perhatikan: APA SAJA YANG DIPERBUATNYA! BUKAN APA SAJA YANG DIDOAKAN,
DIPUASAKAN,
DITABURKAN,
DIIMANI,
DIIMPIKANNYA, DITARGETKANNYA! Tapi apa
saja yang diperbuatanya! - Ini bicara tentang
BEKERJA! Bahkan ini bukan asal-asalan bekerja,
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atau kerja yang sedikit, tetapi apa saja yang
dikerjakan itu artinya banyak yang dikerjakan!
Memang kita harus MENABUR, karena
taburan kitalah yang akan diberkati Tuhan
sehingga kita bisa mengalami tuaian.
- Memang kita harus BERDOA DAN BERPUASA;
inilah yang akan membuat tingkat-tingkat
langit.
- Memang kita harus BERIMAN DAN PUNYA
VISI BESAR, sebab iman dan visi-lah yang
menarik kuasa Allah bekerja.
- Akan tetapi pastikan juga kita BEKERJA,
karena ketika kita bekerja sesungguhnya kita
sedang menggerakkan sabit kita untuk
menuai berkat dan mujizat yang sudah Tuhan
sediakan bagi kita!
- BEKERJALAH CARA KITA MENUAI!
 Anda bisa saja berdoa 24 jam sehari, berpuasa 7
hari seminggu, tapi kalau anda malas bekerja,
jauhlah berkat Kerajaan Allah itu dari
kehidupan anda. Tapi sebaliknya…, kalau anda
hanya bekerja, bekerja, dan bekerja, tapi anda
tidak suka dekat kepada Tuhan, tidak suka
berdoa dan berpuasa, maka penyertaan Tuhan
akat diambil dari usaha anda. Akibatnya bukan
‘apa saja yang diperbuatnya berhasil’, seolaholah
apa
saja
yang
diperbuatnya
-
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mengecewakan, mentok, gagal, dan akhirnya
hancur. Jadi yang satu dilakukan, yang lain
jangan ditinggalkan.
 Anda bisa saja memberi, memberi, dan
memberi kepada Tuhan, tapi kalau anda malas,
tuaian itu masih jauh dari kehidupan anda.
Demikian juga sebaliknya, kita bisa bekerja,
bekerja, dan bekerja, tapi kalau Allah tidak
melihat bahwa kehidupan kita menjadi berkat
bagi Kerajaan Allah dan orang lain, maka jelas
sudah bahwa kita mau berkat itu untuk diri kita
sendiri. Tujuan kita sama sekali berbeda dengan
tujuan Allah: Allah memberkati supaya kita
menjadi berkat, tapi kita mau hanya diberkati
dan menikmati berkat itu untuk diri kita sendiri.
Bagaimana mungkin 2 orang berjalan bersamasama kalau yang satu berjalan ke timur, dan yang
satunya lagi berjalan ke barat. Artinya tidak akan
ada penyertaan Tuhan dalam usaha kita, kita
akan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dan
pada akhirnya kita akan mengalami kegagalan.
Itu sebabnya lakukan yang satu, dan tetap
memegang komitmen yang lain, maka anda akan
melihat berkat kelimpahan Kerajan Allah
tercurah secara dahsyat dalam kehidupan anda.
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 Amsal 10:4 Tangan yang lamban membuat
miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan
kaya.
 Amsal 12:24 Tangan orang rajin memegang
kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan
kerja paksa.
 Itu sebabnya kalau kita ingin Menuai Mujizat
Keuangan Besar, DILARANG MALAS!
Yosua 18:1-3 1 Maka berkumpullah segenap
umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan
Kemah Pertemuan di sana, karena negeri itu
telah takluk kepada mereka. 2 Pada waktu itu
masih tinggal tujuh suku di antara orang Israel,
yang belum mendapat bagian milik pusaka. 3
Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang
Israel: "Berapa lama lagi kamu bermalasmalas, sehingga tidak pergi menduduki negeri
yang telah diberikan kepadamu oleh TUHAN,
Allah nenek moyangmu?
 Alkitab berkata orang yang malas sudah menjadi
sahabat dari perusak : Amsal 18:9 Orang yang
bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah
menjadi saudara dari si perusak.
-

-

Dan yang paling utama, kemalasan akan
merusak benih yang sudah kita taburkan
sebelumnya!
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b. Salah satu tipu daya terbesar yang berhasil Iblis
tanamkan dalam pemikiran orang Krsiten adalah
pemikiran seperti ini: “Yang penting berserah pada
Tuhan, tidak perlu bekerja keras, pasti kita akan
dipelihara Tuhan!”
 Akibatnya banyak orang Kristen menjadi malas,
setelah menjadi Kristen, minimal-minimal
banyak yang mengurangi kerja kerasnya setelah
menjadi orang Kristen.
 Sadarlah bahwa pemikiran seperti itu adalah
tipu daya Iblis untuk menghalangi kita
menerima berkat yang luarbiasa yang Allah
sudah sediakan bagi kita. Buang jauh-jauh
pemikiran seperti itu!
-

Ingatlah bahwa BEKERJA ADALAH SALAH
SATU
BAGIAN
TERPENTING
DALAM
PERJANJIAN BERKAT ALLAH.

 Allah hanya mau memberkati orang yang rajin
bekerja. Itu sebabnya Allah sendiri menjadi
teladan bagi kita dengan terus-menerus aktif
bekerja.
-

Yohanes 5:17 Tetapi Ia (Yesus) berkata
kepada mereka: "Bapa-Ku bekerja sampai
sekarang, maka Akupun bekerja juga."
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c.KERJA YANG PALING PRODUKTIF ADALAH KERJA
SUKACITA!
 Kerja Paksa VS Kerja Sukacita
-

Amsal 12:24 berkata bahwa kemalasan akan
mengakibatkan kerja paksa. (Amsal 12:24
Tangan orang rajin memegang kekuasaan,
tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa.)

 Ya saya doakan mulai hari apapun profesi,
pekerjaan, bidang anda, setiap kita bisa kerja
sukacita!
III.

RAHASIA MELIPATGANDAKAN TUAIAN MUJIZAT:
BEKERJA DENGAN HIKMAT ALLAH.
a. Amsal 19:2 Tanpa pengetahuan kerajinanpun
tidak baik; orang yang tergesa-gesa akan salah
langkah.
 Pengkhotbah 10:15 Jerih payah orang bodoh
melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak
mengetahui jalan ke kota.
 Hanya dengan bekerja, maka kita akan
menghasilkan sesuatu. Tapi besar kecilnya hasil
pekerjaan kita ditentukan oleh HIKMAT.
 Di tempat yang sama, tanah yang sama, situasi
yang sama, tapi yang satu bisa sukses besar dan
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yang lain bisa gagal
membedakan? Hikmat!

total.

Apa

yang

b. Umat Tuhan dengarkan baik-baik: HIKMAT!
HIKMAT! HIKMAT! Baca baik-baik BERKAT orang
yang memperoleh HIKMAT!
 Amsal 3:13-18 13 Berbahagialah orang yang
mendapat hikmat, orang yang memperoleh
kepandaian, 14 karena keuntungannya melebihi
keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas.
15 Ia lebih berharga dari pada permata; apapun
yang kauinginkan, tidak dapat menyamainya. 16
Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan
kirinya kekayaan dan kehormatan. 17 Jalannya
adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya
sejahtera semata-mata. 18 Ia menjadi pohon
kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa
yang berpegang padanya akan disebut
berbahagia.
 Kesaksian:
PENUTUP:
Itu sebabnya sementara kita bekerja, kita perlu minta
Hikmat Allah, sehingga bukan hanya menuai Mujizat,
tapi kita menuai Mujizat Besar (The Greatest Financial
Miracles).
11 of 11

