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THE GREAT FINANCIAL MIRACLES #4 

MUJIZAT KEUANGAN BESAR #4 

THE LOVE FACTOR - FAKTOR KASIH 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini saya ingin membagikan sebuah rahasia untuk 

mengalami The Great Finacial Miracles / Mujizat 

Keuangan Besar bersama Tuhan. Bagi saya, ini adalah 

rahasia terpenting lebih dari faktor-faktor yang lainnya, 

yaitu: The Love Factor atau Faktor Kasih. Ini kunci 

utamanya.  

 

I. TUHAN MENCARI ORANG YANG CINTA TUHAN, 

BUKAN CINTA UANG.  

a. Ini adalah sebuah kebenaran yang perlu kita 
tangkap supaya bisa mengalami The Greatest 
Financial Miracles, yaitu: Yang dicari Tuhan adalah 
orang yang mencintai Tuhan, bukan cinta uang.  
 Bagi Tuhan, yang utama adalah orang yang Love 

God with Passion, dan kemudian Love People 
with Passion. Yang dimau Tuhan adalah orang 
yang Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan 
kemudian mengasihi sesama dengan segenap 
hati! 



Outline Kotbah Minggu, 24 Februari 2019 - The Great Financial Miracles #4  

 2 of 11 

 Bukan Love Money with Passion! Bukan cinta 
uang dengan segenap hati!  

 Itu sebabnya orang yang hatinya cinta uang 
bukan cinta Tuhan, tidak akan pernah bisa 
memahami jalan-jalan Tuhan. Alkitab nya sama, 
tapi kacamatanya berbeda, yang dikejar 
berbeda, maka kesimpulannya juga akan 
berbeda.  

 Itu sebabnya untuk kita bisa memahami Rahasia 
Keuangan Alkitabiah, dibutuhkan hati yang cinta 
Tuhan lebih dari segala-galanya. 

 Lukas 16:13  Seorang hamba tidak dapat 
mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian 
ia akan membenci yang seorang dan mengasihi 
yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang 
dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak 
dapat mengabdi kepada Allah dan kepada 
Mamon.” 

 Inilah alasan mengapa Daud sangat diberkati 
oleh Tuhan: Daud sangat mencintai Tuhan lebih 
dari segalanya! 

 Kesaksian:  
 
II. LEVEL OTORITAS KEUANGAN YANG TUHAN 

PERCAYAKAN KEPADA KITA DITENTUKAN OLEH 

LEVEL KASIH KITA KEPADA TUHAN.  

a. Ada banyak orang-orang kaya yang diberkati 
dalam Alkitab. Mereka semua punya berbagai 
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latar belakang yang berbeda. Tetapi mereka punya 
1 KESAMAAN, yaitu LOVE GOD WITH PASSION. 
 Daud mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. 

Salomo pada awalnya begitu mengasihi Tuhan. 
Bahkan semua raja-raja yang sukses pasti punya 
satu kesamaan, yaitu mengasihi Tuhan minimal 
di awal pemerintahannya. 

 Ayub yang adalah orang terkaya dari semua 
orang di sebelah Timur juga sangat mengasihi 
Tuhan. 

 Yusuf mengasihi Tuhan. Yakub mengasihi Tuhan. 
Ishak mengasihi Tuhan. 

 Terlebih lagi Abraham: Dia mengasihi Tuhan 
sampai rela mempersembahkan anaknya 
sebagai bentuk ketaatan dan cintanya kepada 
Tuhan.  

 Bagaimana dengan kita? Seberapa besar cinta 
kita kepada Tuhan?! 

 Sadarilah bahwa LEVEL CINTA TUHAN YANG 
ADA DALAM HATI KITA AKAN SANGAT 
MENENTUKAN LEVEL OTORITAS YANG AKAN 
TUHAN PERCAYAKAN KEPADA KITA DALAM 
KEUANGAN. 

 Daud adalah salah satu bukti bahwa cinta Tuhan 
adalah modal paling berharga untuk menjadi 
sukses! 
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 SALOMO MENJADI ORANG TERKAYA KARENA 
DIA MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP 
HATINYA. 

 1 Raja 8:5  Tetapi raja Salomo dan segenap umat 
Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, 
berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut 
itu, dan mempersembahkan kambing domba 
dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak 
terbilang banyaknya. 

 1 Raja-raja 3:4  Pada suatu hari raja pergi ke 
Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab 
di situlah bukit pengorbanan yang paling besar; 
seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo 
di atas mezbah itu 5. Di Gibeon itu TUHAN 
menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi 
pada waktu malam. Berfirmanlah Allah: 
"Mintalah apa yang hendak Kuberikan 
kepadamu.” 

 INI RAHASIA KEKAYAAN SALOMO YANG AJAIB 
(THE GREATEST FINANCIAL MIRACLES): 
SALOMO MINTA YANG MENYENANGKAN 
TUHAN, BUKAN YANG MENYENANGKAN 
DIRINYA SENDIRI. SALOMO MENCARI DAHULU 
KERAJAAN ALLAH DAN KEBENARANNYA! 

- 1 Raja-raja 3:9-14 9 Maka berikanlah kepada 
hamba-Mu ini hati yang faham menimbang 
perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan 
dapat membedakan antara yang baik dan yang 

http://alkitab.me/1Raja-raja/3/5
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jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi 
umat-Mu yang sangat besar ini?" 10 Lalu adalah 
baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal 
yang demikian. 11 Jadi berfirmanlah Allah 
kepadanya: "Oleh karena engkau telah meminta 
hal yang demikian dan tidak meminta umur 
panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, 
melainkan pengertian untuk memutuskan 
hukum, 12 maka sesungguhnya Aku melakukan 
sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya 
Aku memberikan kepadamu hati yang penuh 
hikmat dan pengertian, sehingga sebelum 
engkau tidak ada seorangpun seperti engkau, 
dan sesudah engkau takkan bangkit seorangpun 
seperti engkau. 13 Dan juga apa yang tidak 
kauminta Aku berikan kepadamu, baik kekayaan 
maupun kemuliaan, sehingga sepanjang 
umurmu takkan ada seorangpun seperti engkau 
di antara raja-raja. 14 Dan jika engkau hidup 
menurut jalan yang Kutunjukkan dan tetap 
mengikuti segala ketetapan dan perintah-Ku, 
sama seperti ayahmu Daud, maka Aku akan 
memperpanjang umurmu.” 

b. KETIKA SALOMO FOKUS MENGASIHI TUHAN DAN 
MENCARI DAHULU KERAJAAN ALLAH, MAKA 
SEMUANYA DITAMBAHKAN KEPADANYA! 
 Ya Matius 6:33 sedang terjadi dalam hidup 

Salomo. (Matius 6:33  Tetapi carilah dahulu 
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Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.) 

- 1 Korintus 2:9  Tetapi seperti ada tertulis: "Apa 
yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak 
pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak 
pernah timbul di dalam hati manusia: SEMUA 
YANG DISEDIAKAN ALLAH UNTUK MEREKA 
YANG MENGASIHI DIA." 

 Oleh karena itu, saya tantang anda untuk ambil 
keputusan: Cinta Tuhan lebih dari apapun dan 
siapapun di dunia ini! Kejarlah Tuhan! Carilah 
terlebih dahulu Kerajaan Allah! Utamakan 
Tuhan! Prioritaskan rumah Tuhan! Maka 
semuanya ditambahkan sebagai bonus! 

 Kesaksian:  
 
III. CARA TUHAN MENGUKUR KASIH KITA KEPADA 

TUHAN (PARAMETERNYA) 

1. ORANG YANG MENGASIHI TUHAN, PASTI 
MENGASIHI FIRMANNYA. 
 Kalau seseorang mengasihi Tuhan dengan 

sungguh-sungguh, maka dia pasti mengasihi 
firmanNya. 

 Mazmur 119:97-103   97 Betapa kucintai Taurat-
Mu! Aku merenungkannya sepanjang hari. 98 
Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana dari 
pada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya 
itu ada padaku. 99 Aku lebih berakal budi dari 
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pada semua pengajarku, sebab peringatan-
peringatan-Mu kurenungkan. 100 Aku lebih 
mengerti dari pada orang-orang tua, sebab aku 
memegang titah-titah-Mu. 101 Terhadap segala 
jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya 
aku berpegang pada firman-Mu. 102 Aku tidak 
menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab 
Engkaulah yang mengajar aku. 103 Betapa 
manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, 
lebih dari pada madu bagi mulutku. 

 Sadarkah anda bahwa CINTA FIRMAN TUHAN 
ADALAH RAHASIA MENGAKSES HIKMAT DARI 
ATAS?! 

 Kesaksian:  
2. ORANG YANG MENGASIHI TUHAN, PASTI TAAT 

PERINTAHNYA. 
 1 Yohanes 5:3-4   3 Sebab inilah kasih kepada 

Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-
perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak 
berat, 4 sebab semua yang lahir dari Allah, 
mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan 
yang mengalahkan dunia: iman kita. 

 1 Yohanes 2:4-5   4 Barangsiapa berkata: Aku 
mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-
Nya, ia adalah seorang pendusta dan di 
dalamnya tidak ada kebenaran. 5 Tetapi 
barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam 
orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah; 
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dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di 
dalam Dia. 
- Ini yang saya sebut dengan: DELIGHTFUL 

OBEDIENCE!!! TAAT BUKAN KARENA 
TERPAKSA, TAAT KARENA CINTA TUHAN! 

- DELIGHTFULL OBEDIENCE SEPERTI INILAH 
YANG MENYUKAKAN HATI TUHAN DAN 
MENDATANGKAN BERKAT TUHAN 
TERCURAH DENGAN DAHSYAT DALAM 
HIDUP KITA (THE GREATEST FINANCIAL 
MIRACLES) 

 Ulangan 28: 1-5,11-12 1 "Jika engkau baik-baik 
mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan 
melakukan dengan setia segala perintah-Nya 
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, 
maka TUHAN, Allahmu, akan mengangkat 
engkau di atas segala bangsa di bumi. 2 Segala 
berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi 
bagianmu, jika engkau mendengarkan suara 
TUHAN, Allahmu: 3 Diberkatilah engkau di kota 
dan diberkatilah engkau di ladang. 4 
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu 
dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu 
dan kandungan kambing dombamu. 5 
Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 
11 Juga TUHAN akan melimpahi engkau dengan 
kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam 
hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu--di 
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tanah yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah 
kepada nenek moyangmu untuk 
memberikannya kepadamu. 12 TUHAN akan 
membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang 
melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan 
bagi tanahmu pada masanya dan memberkati 
segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi 
pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau 
sendiri tidak meminta pinjaman. 

 Pertanyaannya: Seberapa ketaatan kita pada 
Firman Allah?! 
- 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. 

- Maleakhi 3:8  Bolehkah manusia menipu 
Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu 
berkata: "Dengan cara bagaimanakah kami 
menipu Engkau?" Mengenai persembahan 
persepuluhan dan persembahan khusus! 

- 2 Kor 9:6-7   6 Camkanlah ini: Orang yang 
menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, 
dan orang yang menabur banyak, akan 
menuai banyak juga. 7 Hendaklah masing-
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masing memberikan menurut kerelaan 
hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena 
paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang 
memberi dengan sukacita. 

- Roma 13:8  Janganlah kamu berhutang apa-
apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah 
kamu saling mengasihi. 

- Yakobus 1:5  Tetapi apabila di antara kamu 
ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia 
memintakannya kepada Allah, --yang 
memberikan kepada semua orang dengan 
murah hati dan dengan tidak membangkit-
bangkit--, maka hal itu akan diberikan 
kepadanya.  

- Amsal 21:5  Rancangan orang rajin semata-
mata mendatangkan kelimpahan, tetapi 
setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan 
mengalami kekurangan. 

- Amsal 3:9-10  9 Muliakanlah TUHAN dengan 
hartamu dan dengan hasil pertama dari 
segala penghasilanmu,  10 maka lumbung-
lumbungmu akan diisi penuh sampai 
melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu 
akan meluap dengan air buah anggurnya. 

 KETIKA MENDENGARKAN SEMUA FIRMAN 
TUHAN INI, MAKA KITA PUNYA PILIHAN:  

 Kesaksian:  
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3. ORANG YANG MENGASIHI TUHAN, PASTI 
MENGUTAMAKAN PEKERJAAN-NYA. 
 Kalau seseorang sungguh-sungguh mengasihi 

Tuhan, maka dia pasti akan terlibat untuk 
menggembalakan, memberi makan, menjaga, 
dan mengatur/mengarahkan domba-domba 
milik Tuhan di dalam gereja 

 Matius 6:33  Tetapi carilah dahulu Kerajaan 
Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu 
akan ditambahkan kepadamu. 

 Kesaksian:  
 

PENUTUP: 

Bangkitkah untuk semakin mengasihi Tuhan dengan 

segenap hati kita. Cintai FirmanNya, taati FirmanNya, 

dan terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan untuk 

selamatkan jiwa-jiwa, maka semuanya akan 

ditambahkan dalam hidup Anda. 


