
Kepuasan Daripada Rahasia Kerajaan 
 

"Kepuasan adalah mutiara yang sangat berharga, dan siapa pun yang 

mendapatkannya dengan  mengorbankan biaya sepuluh ribu berhasrat 

untuk menjadi bijak dan membeli dengan bahagia. " 

 - John Balquy 

 

Seorang filsuf Tiongkok kuno pernah berkata, “Kesehatan adalah harta terbesar.  

Kepuasan adalah harta yang sangat berharga.  Keyakinan adalah teman yang lebih 

besar, kesetiaan adalah hubungan yang terbaik." Sebuah pepatah kuno ini benar 

dalam kaitannya dengan kepuasan: “Lebih baik menginginkan apa yang ada 

padamu, daripada memiliki apa yang kamu inginkan.”  Mengapa ini nasihat yang 

penting? C.F. Ramuz mengatakannya dengan benar, "Manusia tidak pernah 

memiliki apa yang dia inginkan, karena yang dia inginkan adalah segala-sesuatu."  

Oleh karena itu, ingatlah selalu pepatah bijak ini, "Kepuasan membuat orang miskin 

merasa kaya; ketidakpuasan membuat orang kaya  

menjadi miskin."  (Benjamin Franklin) 

 

Bukan keadaan kita yang menciptakan ketidakpuasan atau kepuasan kita. Itulah kita.    

Akar permasalahannya ada di dalam diri kita sendiri.  Ketika manusia telah 

menemukan damai sejahtera didalam / bersama Tuhan (Ams 16: 7), lingkungan 

luarnya akan menyatu dengan baik didalam interior jiwa bagian dalam.  Pada saat 

yang bersamaan, kepuasan adalah pilihan yang membutuhkan upaya iman: 

"Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan."  (Ams 16:20) 

 

 Rasul Paulus memberikan sepotong nasihat sebagai bantuan praktis untuk 

kebahagiaan rohani.  Dia mengungkapkan solusi dengan ekspresi mengucap syukur 

adalah kepuasan.  Kepuasan adalah masalah tiga kali lipat ganda dalam surat Filipi: 

 

A) Orang yang merasa puas percaya kepada pemeliharaan Tuhan. 

Kutipan Paulus tentang Roma 8:28 mengutib Kejadian 50:20, “Segala sesuatu 

bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi 

Tuhan.”  Tuhan terus-menerus bekerja mengatur keadaan dan situasi untuk 

penyelesaian dan pemenuhan tujuan-Nya sesuai dengan kasih-Nya yang besar 

bagi kita.  Seperti Paulus, percaya pada penyediaan Tuhan sangat penting 

untuk mengerti kepuasan (4:11) 

 

B) Orang yang merasa puas percaya pada kuasa Tuhan. 

Melalui ujian dan pencobaan, Paulus menemukan kenyataan kepuasan terletak 

pada sikap iman dalam ketergantungan total dan kepercayaan pada kuasa 

Kristus.  (Flp 4:13).  Itu adalah kekuatan Kristus didalam kehidupan orang 

percaya yang memberinya kepuasan.  Kepuasan dalam kerajaan Tuhan datang 

kepada mereka yang setiap hari diperkuat oleh kekuatan ilahi dari Roh Kudus. 



 

C) Orang yang merasa puas percaya pada janji-janji Tuhan. 

Paulus mengetahui sumber persediaannya, kemakmuran, dan kepuasan.  

“Tuhanku akan memenuhi semua keperluanku menurut….” (4:19).  Dia mengerti 

bahwa setiap penabur dapat mengharapkan panen yang baik dari Tuhan (4:15).  

Karena pemberian yang saleh adalah bau harum, suatu korban yang diterima, 

menyenangkan hati Tuhan (4:18).  Orang yang merasa puas mengenal 

kebenaran agung ini, dan bersandar pada realitas agung ini.  (Gal 6: 7) 

 

 Ketika Anda dapat berpikir hari kemarin tanpa penyesalan dan hari esok tanpa rasa 

takut, Anda sudah mendekati kepuasan ini.  Kristus adalah dasar / fondasi dari 

kepuasan (Kol 1:27).  Belajar untuk menyerahkan masa depan Anda ke dalam 

tangan-Nya yang perkasa dan Tuhan pasti akan membimbing Anda ketanah 

Kanaan-mu yang diberkati karena Dia yang berjanji: “Karena Tuhanlah yang 

mengerjakan di dalam kamu baik untuk kemauan maupun pekerjaan untuk 

melakukan kesenangan-Nya…. Yakin akan hal ini juga, bahwa Dia yang telah 

memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan melakukannya sampai hari Yesus 

Kristus. "  (Flp 2:13; 1: 6) 


