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THE GREAT FINANCIAL MIRACLES #2 

MUJIZAT KEUANGAN BESAR #2 

THE JOY OF SOWING - SUKACITA MENABUR 

 

PEMBUKAAN: 

Saya sangat bersyukur pada Tuhan untuk pesan 

Firman Tuhan bulan ini. Saya tahu ada kuasa yang 

besar yang sedang bekerja di tengah-tengah kita 

untuk mendatangkan The Great Financial 

Miracles atau Mujizat Keuangan Besar. Terlebih 

lagi bagi kita yang sudah menangkap rhema 

khotbah minggu lalu tentang Prophetic Seeds atau 

Benih Prophetic. Itu sangat powerful. Jangan 

sampai Anda ketinggalan. Bagi yang minggu 

lalu tidak hadir ibadah, Anda harus cari di App 

gereja kita atau YouTube dan dengarkan khotbah 

minggu lalu sehingga Anda bisa menangkap rhema 

tetang Prophetic Seeds dan mengalami Mujizat 

Keuangan Besar dalam hidup Anda secara 

pribadi. Bukan hanya mendengar kesaksian, tapi 

mengalami secara pribadi sepanjang tahun 2019 

ini, dan kemudian naik level: dari mendengarkan 

kesaksian menjadi menceritakan kesaksian 

Anda sendiri.  
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Minggu ini kita akan masuk lebih dalam lagi dalam 

dimensi Keuangan Alkitabiah ini. Kalau minggu lalu 

kita sudah belajar tentang Kuasa dalam Benih 

Profetik, maka minggu ini kita akan belajar tentang 

The Joy of Sowing The Prophetic Seeds atau 

Sukacita Menaburkan Benih Profetik itu. 

 

I. LEVEL SUKACITA MENABURKAN BENIH 

PROFETIK MENENTUKAN LEVEL TUAIAN 

MUJIZATNYA. 

a. Ternyata sama-sama menaburkan benih 

profetik, level sukacita yang ada dalam hati kita 

untuk menabur, akan membuat perbedaan 

besar dalam tuaian mujizatnya. 

 2 Korintus 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-

masing memberikan menurut kerelaan 

hatinya, jangan dengan sedih hati atau 

karena paksaan, sebab Allah mengasihi 

orang yang memberi dengan sukacita. 

 Kita harus mengerti bahwa ayat 6 ini 

adalah Rhema Benih Profetik, sedangkan 

ayat 7 adalah Pedoman Menaburkan 

Benih Profetik tersebut.  
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 Ayat 6: Orang yang menabur sedikit, akan 

menuai sedikit juga, dan orang yang 

menabur banyak, akan menuai banyak 

juga.  

 JADI TUHAN SUDAH MENANAMKAN 

POTENSI DALAM SETIAP BENIH: KALAU 

DITABURKAN, MAKA AKAN MUNCUL 

TUAIAN (INI YANG NAMANYA 

PROFETIK).  

 KALAU SEDIKIT YANG ANDA 

TABURKAN, MAKA SEDIKIT YANG ANDA 

TUAI. BANYAK YANG ANDA TABURKAN, 

BANYAK YANG ANDA TUAI.  

- Tidak mungkin Tuhan bertentangan 

dengan FirmanNya sendiri: TIDAK 

MUNGKIN ADA ORANG YANG 

MENGALAMI TUAIAN BANYAK TAPI 

MENABURNYA SEDIKIT.  

 Akan tetapi kita harus mengerti bahwa 

Hukum Tabur Tuai ini tidak hanya berhenti di 

ayat 6 saja, tapi lanjut ke ayat 7: Hendaklah 

masing-masing memberikan menurut 

kerelaan hatinya, jangan dengan sedih 

hati atau karena paksaan, sebab Allah 

mengasihi orang yang memberi dengan 

sukacita. (INILAH PEDOMANNYA! INILAH 
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HOW TO -NYA! Inilah cara melakukannya 

kalau kita ingin mendapatkan hasil seperti 

yang tercatat di ayat 6 tentang 

Menaburkan Benih Profetik).  

 Jadi bagaimana kita harus menaburkan 

Benih Profetik itu? Inilah petunjuk Firman 

Tuhan: Berilah menurut kerelaan hati, jangan 

dengan sedih atau terpaksa, tpi memberilah 

dengan sukacita!!! 

 Mungkin anda agak bingung antara 

khotbah hari ini dengan khotbah minggu 

lalu:  

- Mazmur 126 126:5-6   5 Orang-orang yang 

menabur dengan mencucurkan air mata, 

akan menuai dengan bersorak-sorai. 6 

Orang yang berjalan maju dengan 

menangis sambil menabur benih, pasti 

pulang dengan sorak-sorai sambil 

membawa berkas-berkasnya. 

 Kesaksian: 

b. 2 JENIS ORANG DALAM MEMBERI (menurut 

2 Korintus 9:6-7) 

1. MENABUR DENGAN SEDIH DAN 

TERPAKSA.  
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 Inilah orang yang tangannya memberi, 

tapi hatinya tidak rela. Orang yang seperti 

ini adalah orang yang sangat kasihan sekali! 

Kenapa? Karena orang yang menabur 

dengan sedih dan setengah hati pada 

akhirnya tidak akan menerima apa-apa! 

Bahkan dia akan menerima kerugian dobel 

sebab di satu sisi dia sudah kehilangan 

benihnya dan di sisi lain benih itu tidak 

mungkin bisa bertumbuh karena Tuhan tidak 

berkenan dengan pemberian seperti ini. 

 Ini yang dialami oleh Ananias dan Safira: 

Mereka memberi tapi tidak rela. Mereka 

memberi hanya untuk menjadi terkenal 

sebagai dermawan di pemandangan 

manusia, bukan sungguh-sungguh untuk 

Tuhan. Itu sebabnya mereka memberi tapi 

berdusta. Dan ternyata pemberian seperti ini 

tidak dikenan Tuhan. Bukannya 

menyukakan hati Tuhan, malahan 

membuat Tuhan menjadi marah dan 

mendatangkan konsekwensi da kutuk 

dalam hidup mereka. 

 KALAU KITA MAU MEMBERI, KITA 

HARUS MEMAHAMI HATI TUHAN: APA 

YANG MEMBUAT HATI TUHAN SUKA 

ATAU TIDAK SUKA  
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- Dia bukan Allah murahan yang mau 

menerima semua 

pemberian/persembahan. Dialah Pemilik 

segalanya di bumi dan di Surga; Dia tidak 

butuh persembahan kita, kitalah yang 

butuh memberi persembahan kepada 

Tuhan.  

- Ada persembahan tertentu yang Tuhan 

berkenan menerima, dan ada 

persembahan yang Tuhan tidak suka, 

bahkan Tuhan marah.  

- Begitu hati Tuhan disukakan, maka 

Open Heaven, tingkap langit terbuka, 

dan berkat-berkat akan tercurah dalam 

hidup kita.  

2. MENABUR DENGAN RELA HATI DAN 

SUKACITA. 

 2 Korintus 8:12a  Sebab jika kamu rela 

untuk memberi, maka pemberianmu akan 

diterima,  

- 1 Tawarikh 29:16-18   16 Ya TUHAN, 

Allah kami, segala kelimpahan bahan-

bahan yang kami sediakan ini untuk 

mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu 

yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri 

dan punya-Mulah segala-galanya. 17 Aku 
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tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah 

penguji hati dan berkenan kepada 

keikhlasan, maka akupun 

mempersembahkan semuanya itu 

dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan 

sekarang, umat-Mu yang hadir di sini 

telah kulihat memberikan persembahan 

sukarela kepada-Mu dengan sukacita. 18 

Ya TUHAN, Allah Abraham, Ishak dan 

Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk 

selama-lamanya kecenderungan hati 

umat-Mu yang demikian ini dan tetaplah 

tujukan hati mereka kepada-Mu. 

 YANG TERINDAH ADALAH KALAU 

TUHAN BERKENAN DENGAN 

PERSEMBAHAN KITA, MAKA PINTU 

GERBANG SURGA TERBUKA DAN 

BERKAT-BERKAT DICURAHKAN 

BERKELIMPAHAN: 

 Kesaksian:  

 

II. RAHASIA MENJADI PENABUR YANG PENUH 

SUKACITA.  

1. FOKUS KEPADA SUKACITA MENUAI. 

 Untuk bisa menjadi seorang penabur yang 

penuh dengan sukacita kita jangan fokus 
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kepada air mata menaburnya, tetapi kepada 

sukacita menuainya. 

 Bahkan sadari ADA KUASA YANG BESAR 

DALAM MENABUR! Saya bagikan dengan 

cepat beberapa contoh kuasa dari sebuah 

taburan dan pemberian: 

- Pemberian dapat meredakan 
kegeraman. Amsal 21:14 berkata bahwa 
pemberian dan hadiah dapat 
memadamkan marah dan meredakan 
kegeraman yang hebat. Itu yang terjadi 
dalam kisah Nabal dan Abigail. Abigail 
memberi pemberian yang banyak kepada 
Daud sehingga kemarahan Daud reda dan 
Abigail dan keluarganya terluput dari 
bahaya. Demikian pula persembahan 
yang tulus kita persembahkan kepada 
Tuhan, akan meredakan kegeraman 
Tuhan.  

- Pemberian mendatangkan tuntunan 
ilahi. Ketika orang-orang majus membawa 
hadiah berupa mur, kemenyan dan emas, 
maka mereka terima tuntunan ilahi dari 
Tuhan yang membawa mereka pulang 
melalui jalan lain sehingga terluput dari 
tangan Herodes. 

- Pemberian mendatangkan 
perlindungan ilahi. Ayub adalah seorang 
yang sering menabur dan memberi (ayub 
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31:16-20). Dia sering membantu para 
janda maupun orang miskin dan anak 
yatim di sekitarnya. Tidak heran Tuhan 
begtu mengasihi Ayub dan memberikan 
pelindungan pagar ilahi dalam hidupnya. 

- Pemberian membuka jalan bagi 
rencana Tuhan bisa tergenapi. Daud 
menjadi raja tidak lama setelah dia 
menabur dan membagikan hadiah dan 
hasil jarahan kepada para tua-tua di 
Yehuda (1 Samuel 30:26). 

- Pemberian bisa mendatangkan berkat 
Tuhan. Masih ingat akan janji Tuhan 
kepada Abraham: “Orang yang 
memberkati engkau, akan Kuberkati; 
orang yang mengutuki engkau, akan 
Kukutuki.” Sadarkah anda bahwa inilah 
cara menerima impartasi dari orang-orang 
yang diurapi oleh Tuhan?! Ketika kita 
memberkati orang-orang seperti Abraham, 
Daud, Elia, Elisa, Paulus, Petrus, Ps EA 
Adeboye, Ps Obaja TS, dst, maka hukum 
perjanjian Tuhan itu akan berlaku: Tuhan 
yang akan memastikan kita terima 
impartasi, kita naik level, dan kita diberkati! 

 Begitu kita bisa melihat kuasa yang besar 
dalam menabur dan tuaian yang akan kita 
alami, maka kita akan bisa menabur 
dengan sukacita! 

 Kesaksian:  
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2. MENABUR DENGAN IMAN. 

 Pengkotbah 11:4  Siapa senantiasa 
memperhatikan angin tidak akan menabur, 
dan siapa yang senantiasa melihat awan 
tidak akan menuai. 

 HANYA ORANG-ORANG YANG BERANI 
MENABUR DENGAN IMAN, YANG AKAN 
MENGALAMI KUASA TUHAN, DAN 
MENERIMA MUJIZAT KEUANGAN 
BESAR.  

 Saya berdoa supaya KARUNIA IMAN 
MEMBERI ini diberikan kepada kita semua 
supaya kita berani menabur dengan iman 
dan mengalami The Great Financial 
Miracles. 

 2 Korintus 8:1-5   1 Saudara-saudara, kami 
hendak memberitahukan kepada kamu 
tentang KASIH KARUNIA yang 
dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di 
Makedonia. 2 Selagi dicobai dengan berat 
dalam pelbagai penderitaan, sukacita 
mereka meluap dan meskipun mereka 
sangat miskin, namun mereka kaya dalam 
kemurahan. 3 Aku bersaksi, bahwa mereka 
telah memberikan menurut kemampuan 
mereka, bahkan melampaui kemampuan 
mereka. 4 Dengan kerelaan sendiri mereka 
meminta dan mendesak kepada kami, 
supaya mereka juga beroleh kasih karunia 
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untuk mengambil bagian dalam pelayanan 
kepada orang-orang kudus. 5 Mereka 
memberikan lebih banyak dari pada yang 
kami harapkan. Mereka memberikan diri 
mereka, pertama-tama kepada Allah, 
kemudian oleh karena kehendak Allah juga 
kepada kami. 

 Jemaat Makedonia sering dipuji Paulus 
(dan tentunya juga dipuji Tuhan) karena 
mereka jemaat yang begitu murah hati. 

 Pertanyaannya adalah bagaimana bisa 
jemaat Makedonia memiliki hati 
seluarbiasa itu? 

 SAYA PERHATIKAN ORANG-ORANG 
YANG MENERIMA KARUNIA IMAN, 
DIBERI KEBERANIAN YANG LUARBIASA 
MENABURKAN BENIH PROFETIK YANG 
BESAR, SEHINGGA MEREKA BISA 
MENGALAMI THE GREAT FINANCIAL 
MIRACLES.  

 Saya ajak kita Doa Profetik dan minta 
kepada Tuhan Kasih Karunia untuk 
Menabur dengan Sukacita!!! 

 Kesaksian:  
3. CINTA YANG MENDALAM KEPADA TUHAN.  

 1 Korintus 13:3 berkata sekalipun orang 
membagi-bagikan segala sesuatu, tetapi 
jika tidak dengan kasih, maka sedikitpun 
tidak ada faedahnya bagi kita! 
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- Demikian juga halnya dengan Tuhan, dia 
tidak butuh apapun juga. Yang Tuhan cari 
bukanlah pemberian itu sendiri, tapi HATI 
YANG ADA DIBALIK PEMBERIAN 
ITULAH YANG AKAN MENYENTUH HATI 
TUHAN.  

 ORANG YANG CINTANYA MENGGEBU-
GEBU PADA TUHAN, PASTILAH AKAN 
MEMBERI DENGAN MENGGEBU-GEBU - 
ini yang disebut DELIGHTFUL GIVING!!! 

- 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." 

 Inilah yang dialami oleh Daud: Dia 
berkata: Cinta untuk rumahMu 
menghanguskan aku (Mazmur 69:10) 

 Kesaksian: 
 

PENUTUP:  

Saat kita belajar menabur dengan sukacita, maka 

setiap kita akan dibawa Tuhan mengalami dimensi 

kasih Allah yang luarbiasa. 


