SUPLEMEN BAHAN SHARING COOL RAYON III

DESEMBER 2019 MINGGU #1
PERSIAPKAN DIRI UNTUK MEMBERIKAN BUAH
SULUNG
Muliakanlah TUHAN dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala
penghasilanmu,
maka
lumbunglumbungmu akan diisi penuh
sampai melimpah-limpah, dan bejana
pemerahanmu akan meluap dengan
air buah anggurnya. (Amsal 3:9-10)
Memasuki tahun baru 2020 yang sudah didepan mata, salah satu anugrah bagi kita adalah
kesempatan yang TUHAN berikan kepada kita untuk kembali memberikan persembahan
sulung, yaitu seluruh penghasilan di bulan Januari 2020, yang akan kita persembahkan
bersama-sama pada bulan Februari. Mari kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur
dan pengertian yang benar. Kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama paling
tidak ada 3 (tiga) pemahaman tentang buah sulung:
•

Persembahan Sulung adalah tanda kita menghormati Tuhan

Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu,
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana
pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. (Amsal 3:9-10)
Bangsa Israel mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan sebagai
pengakuan bahwa Tuhanlah pemilik tanah itu. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga harus
memberikan hasil pertama dari penghasilan kita di tahun yang baru untuk menghormati
Dia sebagai Tuhan atas kehidupan dan seluruh harta kita. Dalam bahasa aslinya (Ibrani),
kata "muliakanlah" juga memiliki arti memghormati. Dengan menghormati DIA, TUHAN
membukakan jalan untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kita (Amsal 3:10).
•
Persembahan Sulung diberikan setiap tahun
Lagipula setiap tahun kami akan membawa ke rumah TUHAN hasil yang pertama dari
tanah kami dan buah sulung segala pohon. (Nehemia 10:35)
Setiap tahun Nehemia membawa persembahan sulung tanda ketaatan melakukan apa yang
diperintahkan Tuhan sebagai sebuah komitmen dan ucapan syukur kepada Tuhan atas
segala berkat-Nya yang melimpah. Demikian juga kita memberikan persembahan sulung
setiap tahun dari penghasilan pertama pendapatan kita yaitu seluruh penghasilan di bulan

Januari yang akan dipersembahkan di bulan Pebruari sebagai bentuk ketaatan, pernyataan
komitmen serta ucapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita.

•

Dengan memberikan Persembahan Sulung, Kita mematahkan roh cinta akan
uang.
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. (Lukas 16:13)
Uang adalah saingan utama TUHAN di dalam hati/ hidup kita. Saat kita berani melangkah
memberikan persembahan sulung, maka kita sedang mematahkan roh cinta akan uang.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa
orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. (1
Timotius 6:10)
Tips singkat mempraktekkan memberi persembahan sulung:
1.
2.

3.
4.

Niatkan dan bulatkan tekad untuk mentaati perintah Tuhan yaitu memberikan
persembahan sulung. Ketaatan mendatangkan berkat Tuhan.
Sisihkan penghasilan kita per bulan di tahun sebelumnya untuk dapat membiayai
hidup di bulan Januari sehingga kita tidak melalaikan kewajiban kita di dalam
keluarga dan dengan sukacita memberikan persembahan sulung.
Jangan berhutang untuk memberikan persembahan sulung.
Percaya penuh kepada Tuhan dan janji-Nya maka Dia akan menggenapi seluruh
janji-Nya.

ACTION:
 Ajak semua anggota cool untuk mempersiapkan diri memberikan persembahan sulung
di tahun depan.
 Doakan semua anggota cool agar melangkah dengan iman mempraktekkan memberi
persembahan sulung.

