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Melalui buku ini Bill Hybles berupaya untuk memberikan solusi 

permasalahan global para pemimpin yang seringkali mengungkapkan 

bahwa mereka kelelahan, kewalahan, terlalu sibuk, kuatir, terisolasi, dan 

mengalami ketidakpuasan (p. 1) 

Keadaan kelelahan, kewalahan, dan terkuras dalam kehidupan 

seseorang akan menyebabkan tidak dapat mengalami dan menikmati 

hidup dalam kepenuhan serta tidak dapat menawarkan kehidupan yang 

bernilai bagi sesama.  

Secara ringkas jalan keluar yang ditawarkan adalah 

MENYEDERHANAKAN (SIMPLIFY). Suatu upaya menyederhanakan 

kehidupan untuk mengalami dan menikmati hidup dalam kepenuhannya 

serta mempunyai kehidupan yang memberikan nilai bagi sesama. 

Pola hidup ―Menyederhanakan‖ lebih sekedar dari mengerjakan 

lebih sedikit, tetapi membawa seseorang menjalani kehidupan yang 

sepenuh hati dan terfokus kepada keadaan yang Allah inginkan dan 

panggil bagi seseorang. (p. 2). Pola hidup ―Menyederhanakan‖ tidak 

sekedar mengatur dan membersihkan lemari dan meja kerja, tetapi 

berkaitan membersihkan dan menata jiwa. (p. 3) 

Bill Hybles mengangkat 5 kunci untuk hidup dalam kepenuhan, 

yaitu: 

1. Hubungan yang erat dengan Allah 

2. Kehidupan Keluarga 

3. Pekerjaan Yang Memberikan Kepuasan 
4. Rekreasi 

5. Olah Raga dan Pola Makan Sehat (pp. 17-26) 
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Untuk memiliki pola hidup ―Menyederhanakan‖ Bill Hybles 

menyampaikan beberapa tindakan penting yang harus dilakukan oleh 

seseorang, yaitu: 

1. Seseorang harus mengatur kalendar hidup dan kerjanya. Seseorang 

harus menjadi pengatur atau boss atas jadwalnya sendiri. (30). 

Hybles menyarankan harus mengisi secara seimbang dan utuh 

kalendar hidupnya berdasarkan 5 kunci, yaitu menyediakan waktu 

untuk Allah, waktu keluarga, menemukan pekerjaan yang tepat, 

mempunyai waktu untuk rekreasi dan olah raga. (pp. 31-52) 

2. Mengatur keuangan. (pp.55-82). Mengatur keuangan ini berkaitan 

dengan iman kepada Allah yang memelihara, menghindari hutang 

yang konsumtif, memberikan persembahan dan bantuan dan juga 

menabung. Bagi Hybles mengatur keuangan itu juga terkait dengan 

kehidupan rohani seseorang, sehingga seseorang sungguh perlu 

belajar mengatur keuangan seperti yang Alkitab ajarkan. 

3. Memiliki pekerjaan yang memberikan kepuasan dan jaminan. (pp. 

83-107). Seseorang perlu menenemukan pekerjaan yang 

memberikan kepuasan dan jaminan. Tidak sekedar bekerja, tetapi 

sungguh bekerja yang memberikan kepuasan batin dan juga jaminan 

keuangan bagi kehidupannya. 

4. Belajar memberikan pengampunan (pp. 109-137). Seseorang harus 

berupaya menyelesaikan dengan tepat masalah-masalah yang terjadi 

dalam hubungan dengan sesama. Di atas semuanya itu harus belajar 

memberikan pengampunan atas apa yang terjadi dalam 

kehidupannya. 

5. Mengatasi kekuatiran dan ketakutan (pp. 139-168). Ada ketakutan 

dan kekuatiran yang perlu, tetapi ada juga ketakutan dan kekuatiran 

yang tidak perlu. Ketakutan dan kekuatiran harus ditanggani dengan 

tepat agar tidak menjadi penghambat dalam kehidupan seseorang. 

6. Mempunyai hubungan atau persahabatan (pp. 169-204). Hybles 

menekankan pentingnya kedalaman suatu hubungan persahabatan 

dan bukan sekedar banyaknya hubungan, namun tidak erat atau 

dangkal. 

7. Hidup sesuai dengan panggilan Allah (pp. 205-224). Bill Hybles 

menyarankan bahwa setiap orang harus menemukan ayat kunci dari 

Firman Allah yang menjadi pedoman baginya untuk hidup sesuai 
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dengan panggilan Allah. Ayat itu akan menjadi pedoman, motivasi 

dan penghiburan bagi seseorang untuk menjalani kehidupannya. 

8. Hidup dalam musim-musim kehidupan (pp. 225-254). Kehidupan 

seseorang terbagi dalam musim-musim kehidupannya. Setiap orang 

harus belajar hidup dalam musim kehidupannya, menerima musim 

kehidupan yang harus dilepaskan dan merangkul musim 

kehidupannya yang baru dan harus dijalani. 

Pola hidup ―Menyederhanakan‖ akan membawa seseorang dari 

kehidupan yang tak berarti menjadi kehidupan yang berarti dan 

memberikan kepuasan (pp. 255-282). Hidup tidak sekedar mengejar 

kesehatan fisik dan panjang umur, pendidikan, kenikmatan, pekerjaan, 

kekayaan, seks, dan ketenaran. Hidup dalam kepuasan untuk dapat 

menikmati kehidupan secara utuh yang memberikan kepuasan, tujuan, 

dan makna. (pp. 278-280).  

Dalam buku ini Bill Hybles banyak memberikan contoh-contoh 

dalam kehidupannya untuk menguraikan prinsip-prinsip yang ingin 

disampaikan, sehingga kadang kala pembaca harus memahaminya bahwa 

hal-hal itu bersifat subyektif dan juga dalam konteks kehidupan seorang 

Hamba Tuhan di Amerika. Sebagai contoh: Bill Hybles memutuskan 

untuk memberikan 4 malam untuk waktu keluarganya (pp. 35-38), tentu 

hal ini sangat sulit untuk diterapkan dalam konteks kehidupan Hamba 

Tuhan di Indonesia. Untuk itu penerapan prinsip ini perlu disesuaikan 

dalam konteks Indonesia. 

Buku ini juga merupakan buku yang ditulis berdasarkan seri khotbah 

yang diberikan, sehingga bahasa dalam buku ini nampak adanya bahasa 

lisan, walau telah disesuaikan untuk bahasa tulisan.  

Secara umum buku ini memberikan prinsip-prinsip yang sangat 

penting bagi Hamba Tuhan dan para pemimpin untuk dapat mempunyai 

dan mengalami kehidupan yang memberikan kepuasan, tujuan, dan 

makna dengan kunci pola hidup ―Menyederhanakan‖. 

Sia Kok Sin 


