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BLESSINGS FOR ALL SEASONS #3 
BERKAT UNTUK SEMUA MUSIM #3 
GRACE FOR UNCOMMON HARVEST 
ANUGERAH UNTUK TUAIAN TIDAK BIASA 
 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini saya ingin membagikan sebuah Firman Tuhan 
yang berjudul: The Grace for Uncommon Harvest atau 
Anugerah untuk Mengalami Tuaian yang Tidak Biasa. 
 
I. TUHAN MAU MENCURAHKAN ANUGERAH UNTUK 

MENGALAMI TUAIAN YANG TIDAK BIASA!  
a. 2 Korintus 9:8. 8 Dan Allah sanggup melimpahkan 

segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu 
senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu 
dan malah berkelebihan di dalam pelbagai 
kebajikan. 

◼ Inilah yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita: 
Anugerah untuk Mengalami Tuaian yang Tidak 
Biasa! 

b. Bukan Hanya diberkati, tapi Tuhan akan membuat 
anda begitu berkelimpahan, sehingga anda bisa 
jadi Berkat bagi banyak orang.  

◼ Alkitab KJV: 2 Korintus 9:8. And God is able to make 
all grace abound toward you; that you, always 
having all sufficiency in all things, may abound to 
every good work: 
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◼ Dalam Alkitab Bahasa Indonesia kata 'kebajikan' 
diterjemahkan dari Alkitab KJV 'good work' atau 
perbuatan baik!  

◼ Artinya: Tuhan akan memberikan anda Special 
Grace (Kasih Karuniah yang spesial) sehingga bukan 
Hanya kita bisa berkecukupan, tapi juga 
berkelimpahan dan jadi Berkat berbuat baik 
kepada banyak orang! (Good work)  

c. Mengapa Tuhan mau memberikan Grace for 
Uncommon Harvest Seperti ini kepada kita?  

◼ 2 Korintus 9:9-11 9 Seperti ada tertulis: "Ia 
membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang 
miskin, kebenaran-Nya tetap untuk selamanya." 10 
Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti 
untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan 
benih bagi kamu dan melipatgandakannya dan 
menumbuhkan buah-buah kebenaranmu; 11 kamu 
akan diperkaya dalam segala macam kemurahan 
hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah 
oleh karena kami. 

- Ternyata alasan mengapa Tuhan mau memberikan 
Anugerah untuk Menikmati Tuaian yang Tidak Biasa 
(memberkati kita begitu limpahnya, dan membuat 
kita jadi Berkat bagi banyak orang) Adalah SUPAYA 
BANGKIT UCAPAN SYUKUR KEPADA ALLAH!!! 

◼ Kesaksian:  
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II. UNTUK MENGALAMI GRACE FOR UNCOMMON 
HARVEST, KITA PERLU MENGETAHUI RAHASIA 
KERAJAAN ALLAH.  

a. Efesus 3:1-6 1 Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang 
yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu 
orang-orang yang tidak mengenal Allah 2 — 
memang kamu telah mendengar tentang tugas 
penyelenggaraan kasih karunia Allah, yang 
dipercayakan kepadaku karena kamu,  

◼ Paulus diberi tugas pelayanan (tanggung jawab) 
untuk menyelenggarakan (mengimpartasikan) 
kasih karunia Allah (Anugerah)!!! 

◼ Efesus 3:3 3 yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan 
kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis 
di atas dengan singkat.  

◼ Itu sebabnya butuh Kasih Karunia Tuhan!  
◼ Efesus 3:4-5  4 Apabila kamu membacanya, kamu 

dapat mengetahui dari padanya pengertianku akan 
rahasia Kristus, 5 yang pada zaman angkatan-
angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-
anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di 
dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya 
yang kudus,  

◼ Efesus 3:6 6 yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, 
karena Berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan 
anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji 
yang diberikan dalam Kristus Yesus.  
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III. KUNCI TUAIAN YANG TIDAK BIASA. 
a. Pertanyaannya: Rahasia Kristus apa yang harus kita 

mengerti untuk bisa mengalami Grace for 
Uncommon Harvest itu?! 

◼ Mari kita kembali ke 2 Korintus 9 yang tadi sudah kita 
baca, sekarang kita akan perhatikan secara lebih 
lengkap surat dari Rasul Paulus tentang Rahasia 
Kristus itu!  

◼ Tadi kita Sudah baca 2 Kor 9:8-11, sekarang kita akan 
baca 2 Kor 9:6-7 

◼ 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.  

◼ Jadi inilah salah satu Rahasia Kristus yang ingin 
dibagikan oleh Rasul Paulus: Orang yang menabur 
sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang 
menabur banyak, akan menuai banyak juga. 

- JADI KALAU KITA MAU MENGALAMI UNCOMMON 
HARVEST (TUAIAN YANG TIDAK BIASA), MAKA KITA 
PERLU MENABUR UNCOMMON SEEDS (BENIH 
YANG TIDAK BIASA)!!! 

- Jadi Hukum Tabur Tuai ini bukan Hanya ada di 
Perjanjian Lama, tapi juga di Perjanjian Baru! Ini 
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diwahyukan langsung oleh Roh Kudus kepada Rasul 
Paulus!  

◼ Rahasia Kristus yang kedua adalah Berilah dengan 
hati yang rela dan sukacita! 

- Kerelaan dan Sukacita dalam Menabur itulah yang 
menjadi pupuk bagi benih yang kita taburkan! 
Inilah yang membuat taburan kita menghasilkan 
tuaian!  

b. Mungkin anda bertanya: Saya sudah menabur 
dengan sukacita, tapi mengapa saya belum 
menuai?  

◼ Pengkhotbah 11:3a  Bila awan-awan sarat 
mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya 
ke atas bumi; ... 

- Galatia 6:9  Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, 
karena apabila sudah datang waktunya, kita akan 
menuai, jika kita tidak menjadi lemah. 

- Inilah Rahasia Kristus yang Hanya bisa kita 
mengerti kalau diwahyukan kepada kita!  

c. Semua Taburan yang kita berikan haruslah di atas 
Dasar Kasih!  

◼ Hukum Terutama Pertama dan Kedua: Love God 
Love People with Passion! Mengasihi Tuhan 
Mengasihi Sesama dengan segenap Hati!!! 

◼ Inilah yang dilakukan Allah sebagai teladan bagi 
kita: Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-
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Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal. 

◼ Jadi Dasar dari memberi haruslah Kasih! Dasar 
menabur haruslah Kasih! 

◼ Kesaksian: 
d. Apakah ada Urutan Prioritas dalam Menabur? Ya 

tentu Saja!  
◼ Yang pertama: Menaburlah untuk memperluas 

Kerajaan Allah! (Ingatlah bahwa Hukum Terutama 
dan Pertama adalah Mengasihi Tuhan!) 

◼ Yang kedua: Jangan lupa kita juga perlu menabur 
untuk sesama kita! (Inilah Hukum Terutama dan 
Kedua: Mengasihi Sesama!).  

- Amsal 22:9. Orang yang baik hati akan diberkati, 
karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. 

◼ Jadi memang ada perbedaan antara pemberian 
untuk Tuhan dan untuk sesama:  

e. Sekarang saya ingin tunjukkan kepada anda kisah 
Jemaat di Filipi yang menerima Anugerah untuk 
Tuaian yang Tidak Biasa (Grace for Uncommon 
Harvest).  

◼ Filipi 4:14-19.  14 Namun baik juga perbuatanmu, 
bahwa kamu telah mengambil bagian dalam 
kesusahanku.  

◼ Filipi 4:15 15 Kamu sendiri tahu juga, hai orang-
orang Filipi; pada waktu aku baru mulai 
mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari 
Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang 
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mengadakan perhitungan hutang dan piutang 
dengan aku selain dari pada kamu.  

 
- Alkitab KJV: 15 Now you Philippians know also, that 

in the beginning of the gospel, when I departed from 
Macedonia, no church shared with me as 
concerning giving and receiving, but you only. 

◼ Filipi 4:16 16 Karena di Tesalonika pun kamu telah 
satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. 17 
Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, 
melainkan buahnya, yang makin memperbesar 
keuntunganmu.  

◼ Filipi 4:18 18 Kini aku telah menerima semua yang 
perlu dari padamu, malahan lebih dari pada itu. 
Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima 
kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan 
yang harum, suatu korban yang disukai dan yang 
berkenan kepada Allah. 19 Allahku akan memenuhi 
segala keperluanmu menurut kekayaan dan 
kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. 

◼ Kesaksian:  
 
PENUTUP: 
Inilah Rahasia Kristus yang luarbiasa; MEMPERBESAR 
KAPASITAS UNTUK MENABUR. Saya berdoa Roh Kudus 
mewahyukan ini dalam hidup Anda, sehingga Anda bisa 
hidup dalam Anugerah Allah yang besar itu. 


