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Pastor’s Message

Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Sumber
segalanya

 Kita harus memahami bahwa Allah adalah sumber
dari segala kemakmuran, kelimpahan, kesuksesan
dan kekayaan kita

 Ulangan 8:18: Tetapi haruslah engkau ingat kepada
TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan
kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan,
dengan maksud meneguhkan perjanjian yang
diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek
moyangmu, seperti sekarang ini.
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Pastor’s Message

Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Sumber
segalanya

 Yesaya 48:17: Beginilah firman TUHAN, Penebusmu,
Yang Mahakudus, Allah Israel: "Akulah TUHAN, Allahmu,
yang mengajar engkau tentang apa yang memberi
faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus
kautempuh.

 Yakobus 1:17: Setiap pemberian yang baik dan setiap
anugerah yang sempurna, datangnya dari atas,
diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada
perubahan atau bayangan karena pertukaran.
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Percayalah bahwa Allah ingin kita mencapai dan
turut bersuka cita dalam kemakmuran kita
 Kita tidak bisa mengaktifkan iman kita bila kita tidak

percaya bahwa Tuhan ingin kita berhasil dan mencapai
kesuksesan.

 Iman adalah penggerak ikatan perjanjian Tuhan akan
kemakmuran bagi umatNya.

 Mazmur 112: 1-3: Haleluya! Berbahagialah orang yang
takut akan TUHAN, yang sangat suka kepada segala
perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi;
angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan
kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap
untuk selamanya.
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Percayalah bahwa Allah ingin kita mencapai
dan turut bersuka cita dalam kemakmuran

kita
 Ayub 36:11: Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka

mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan
senang sampai akhir tahun-tahun mereka.

 Mazmur 35:27: Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita
orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan! Biarlah
mereka tetap berkata: "TUHAN itu besar, Dia
menginginkan keselamatan hamba-Nya!
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Buatlah Tuhan sebagai gairah terbesar dalam
hidup kita

 Jadikan Allah sebagai alasan, tujuan dan penggerak kita
dalam hidup, bukan uang.

 Ketika kita memprioritaskan Tuhan, Dia akan
memprioritaskan penyediaanNya, perlindunganNya dan
pimpinanNya bagi kita.

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

 Yesaya 1:19: Jika kamu menurut dan mau mendengar,
maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu.
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Jadilah penabur benih Allah yang teruji
 Menabur dengan tekun, tulus/ikhlas, giat, bergairah dan

setia.
 Prinsip ilahi -- ketika kita melepaskan apa yang ada di

tangan kita, Allah akan melepaskan apa yang ada di
tangan-Nya.

 Lukas 6:38: Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran
yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang
tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan
diukurkan kepadamu.

 Kesediaan kita untuk memberi dengan penuh sukacita
adalah ujian atas kepercayaan kita pada Tuhan.
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Pastor’s Message

Jadilah penabur benih Allah yang teruji
 Perintah Allah dalam hal memberi mengungkapkan

keserakahan dan kurangnya kepercayaan manusia
kepada Allah.

 Kesediaan kita untuk memberi dangan penuh sukacita
menegaskan bahwa kita menaruh kepercayaan kita
kepada Tuhan dan tidak kepada uang kita.

 Mulailah melangkah dan meningkatkan komitmen kita
dalam member. Mulai dan tetap setia dalam hal
persepuluhan dan persembahan kita.

 Alkitab berkata Tuhan memperhatikan dan tergerak akan
persembahan kita.

 Benih kita adalah gambaran iman kita kepada Allah.
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Jadilah penabur benih Allah yang teruji
 Maleakhi 3: 10-12: 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. Aku akan menghardik
bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil
tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak
berbuah bagimu, firman TUHAN semesta alam. Maka segala
bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini
akan menjadi negeri kesukaan, firman TUHAN semesta alam.

 Roma 1:17: Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang
bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada
tertulis: "Orang benar akan hidup oleh iman”
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