
 

"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 
 

 

Awal tahun yang baru ini kita diingatkan untuk memberikan 

persembahan buah sulung. Persembahan buah sulung adalah 

seluruh penghasilan pertama di bulan Januari 2019 yang 

akan kita persembahkan di bulan Februari 2019. 

 

Ada tiga akibat/ dampak jika kita memberikan persembahan buah sulung: 

 

1. Akan alami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. 
 

“maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu 

akan meluap dengan air buah anggurnya.” (Amsal 3:10) 
 

Firman Tuhan berkata bahwa jika kita memberikan persembahan buah sulung maka Tuhan memberikan 

kelimpahan berkat sehingga kita tidak berkekurangan.  
 

2. Rumah tangga dan anak cucunya diberkati Tuhan. 
 

“…supaya rumah-rumahmu mendapat berkat.” (Yehezkiel 44:30) 

Imam di dalam Yehezkiel 44:30 tersebut adalah mereka yang dipilih Tuhan untuk melayani di bait suci. 

Merekalah yang bertugas mempersembahkan seluruh persembahan jemaat kepada Tuhan.  

Kata “rumah” menurut bahasa aslinya dari ayat tersebut tidak hanya bermakna tempat tinggal namun 

juga bermakna rumah tangga serta keturunannya. Jadi bagi kita yang taat memberikan persembahan 

buah sulung maka Tuhan memberkati rumah tangga serta anak cucu kita.  
 

3. Mematahkan dosa 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 Tim.6:10 
 

Cinta uang menyebabkan seseorang menyimpang dari iman karena uang adalah saingan utama Tuhan di 

dalam hidup manusia (Matius 6:24, Lukas 16:13). Berani memberi persembahan buah sulung berarti 

kita sedang mengalahkan/ mematahkan dosa cinta akan uang. 
 

Beberapa tips praktis melakukan pemberian persembahan buah sulung :  

1. Berdoa kepada TUHAN dan tetapkan hati untuk memberi. 

2. Bagi karyawan bisa menyisihkan THR untuk memenuhi keperluan di bulan Januari. Bagi pengusaha 

sudah bisa menyisihkan dari setiap penghasilan untuk kebutuhan di bulan Januari. 

3. Jangan pernah berhutang untuk mencukupi kebutuhan di bulan Januari. 

4. Percayalah akan janji Tuhan. 
 

Action: 

 Beri motivasi dan dorongan untuk anggota cool yang belum memberikan persembahan buah sulung 

untuk mulai melangkah. 

 Tanamkan prinsip: taat lakukan firman Tuhan maka akan diberkati oleh Tuhan. 

 Berikan kesaksian hidup yang dialami ketika memberikan persembahan buah sulung.  
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