


13 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENJAGA SUKACITA 

 
RHEMA HARI INI 
Galatia 5:22-23 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, 
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 
kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak 
ada hukum yang menentang hal-hal itu. 
 
Sebelumnya bagi Jeny, perasaan gembira dan senang itu 
sama saja dengan sukacita. Namun belakangan, ia 
menemukan bahwa sukacita memiliki arti yang lebih 
mendalam ketimbang perasaan senang semata. Ya, Jeny 
pastilah merasa sangat senang ketika ia mendapatkan 
hal-hal yang ia inginkan. Saat ia mendapatkan 
keberhasilan, atau saat semua dalam keadaan serba 
baik dan berjalan seperti yang ia harapkan. Hanya saja, 
perasaan itu segera hilang ketika situasi berbalik dan 
mengacaukan hidupnya. Ia mulai menggerutu, berkeluh 
kesah, kecewa, dan marah.  
 
Berbeda perasaan senang dan bahagia yang tergantung 
pada keadaan, sukacita yang dari Roh Kudus mampu 
membuat kita tetap bersukacita apa pun keadaannya. 
Ketika kita masih mampu menertawakan masalah kita, 
atau bahkan masih bisa menghibur dan menolong orang 



lain dalam penderitaan kita, itulah hasil dari buah Roh 
sukacita yang ada di hati kita.  
 
Sukacita ini akan muncul dari keintiman dan relasi yang 
baik dengan Tuhan. Ketika kita memandang Dia, kita 
bersukacita karena memiliki seorang Pribadi yang 
menjadi Penghibur, Penolong, dan Pembela yang selalu 
menjaga serta memelihara kita dengan kasih setia-Nya. 
Kita juga akan beroleh sukacita saat kita taat pada 
firman-Nya, sebab firman itulah yang memberkati 
kehidupan kita. Begitu luar biasanya buah Roh sukacita 
ini, sehingga iblis akan terus berusaha mencurinya. Kita 
harus menjaganya baik-baik dengan senantiasa 
bersekutu intim dengan Tuhan. Alami pertemuan 
pribadi yang mendalam dengan Tuhan Yesus sehingga 
sukacita menjadi kebahagiaan dan kekuatan dalam 
hidup kita. (PF) 
 
RENUNGAN 
SUKACITA merupakan salah satu BUAH ROH yang 
HARUS KITA JAGA. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana Anda menjelaskan perasaan sukacita 

yang dari Roh Kudus?  
2. Sudahkah Anda memiliki sukacita dalam hati Anda?  
3. Apa yang dibawa buah Roh sukacita dalam 

kehidupan Anda? 



DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami mau bersukacita senantiasa karena 

Engkau. Bersama-Mu kami kuat dan cakap 
menghadapi segala sesuatu. Kasih-Mu lebih dari cukup 
untuk kami. Terima kasih Tuhan kami yang manis. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 1-3 

Lukas 24:1-35 

       

 

 

 

 



14 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
SALAH SATU PENCURI SUKACITA TERBESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri 
dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, 
supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya 
dalam segala kelimpahan. 
 
Seorang bayi perempuan lahir di desa Brewster, daerah 
bagian utara kota New York. Saat usianya baru enam 
minggu, ia mengalami demam. Namun karena salah 
penanganan dokter, kedua matanya menjadi buta. Saat 
usianya lima tahun, matanya divonis tidak bisa dioperasi 
dan kebutaannya bersifat permanen. Sejak itu, gadis 
kecil itu menjalani hidupnya dalam kegelapan. Sebagai 
manusia, wajar bila ketakutan menguasa hidupnya. 
Namun tidak demikian dengan Fanny. Ia menemukan 
bahwa kekurangannya dalam penglihatan ternyata 
Tuhan imbangi dengan kepekaan menulis puisi dan lirik 
lagu. Sepanjang hidupnya, ia telah menciptakan hampir 
8.000 lagu dan tiga buku kumpulan puisi. Ia bernama 
Fanny Crosby, lengkapnya Frances Jane Crosby. Selama 
hidupnya, Fanny Crosby merupakan figur yang dikenal 
di seluruh Amerika. Ia dijuluki “Ratu Penulis Lagu 
Gospel”.  



Sukacita sejati timbul dari faktor internal seseorang, 
maka tidak seharusnya ia dipengaruhi oleh faktor-faktor 
atau hal-hal yang ada di luar. Agar tidak kehilangan 
sukacita, kita harus tahu apa yang menjadi pencuri 
sukacita itu. Dalam salah satu bukunya, Charles Swindoll 
menyebutkan ada tiga hal yang paling sering menjadi 
pencuri sukacita, yaitu: cemas, stres, dan 
takut. Takut adalah sebuah rasa gentar yang sangat 
tidak nyaman terhadap bahaya, perbuatan keji, dan rasa 
sakit. Ini bisa menyebabkan rasa takut menjadi salah 
satu pencuri sukacita terbesar dalam hidup kita. Saat 
kita kehilangan sukacita, dalam sekejap hati kita bisa 
merasa mulai kosong. 
 
Sebuah sukacita yang sejati itu sesungguhnya berasal 
dari Tuhan. Bukan dari manusia, bukan pula tergantung 
dari situasi, kondisi, atau keadaan yang tengah kita 
alami. Artinya, kita tidak harus menggantungkan 
kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidup kita kepada 
manusia lain di sekeliling kita, atau pada keadaan, sebab 
semua itu dalam sekejap bisa berubah menjadi pencuri 
sukacita. Namun ketika kita menggantungkannya 
kepada Tuhan, Allah kita yang tidak akan pernah 
mengecewakan anak-anak-Nya, sukacita yang sejati 
akan datang dalam hidup kita.  
 
 
 



RENUNGAN 
KETAKUTAN adalah salah satu PENCURI SUKACITA 
TERBESAR yang bisa MENGOSONGKAN HATI KITA 
dalam waktu sekejap. 
 
APLIKASI 
1. Apa yang menjadi ketakutan Anda selama ini yang 

mempengaruhi suasana hati Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa ketakutan dapat 

membuat hati Anda kosong dalam sekejap? 
3. Komitmen apa yang akan Anda ambil agar sukacita 

kita tidak hilang dicuri? Tuliskanlah. 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang 
berlimpah dalam hati kami. Kami tidak mau hanya 
karena kecemasan dan ketakutan akan hidup kami, 

membuat kami kehilangan sukacita-Mu. Ajar kami, ya 
Roh Kudus, untuk dapat senantiasa menjaga hati kami 

dari rasa takut. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Raja-Raja 4-6 

Lukas 24:36-53 

 

 



15 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MENYINGKIRKAN PENCURI SUKACITA 

 
RHEMA HARI INI 
Ayub 5:2 Sesungguhnya, orang bodoh dibunuh oleh 
sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. 
 
Seharusnya tidak seperti ini. Boneka kesayangan Alice 
tadinya berbulu putih lembut, serta memakai pita dan 
baju yang indah. Namun sekarang boneka tersebut 
penuh dengan debu tanah dan sobek di beberapa 
tempat. Matanya bahkan hilang sebelah. Semua itu 
karena sepupu-sepupu Alice yang main ke rumahnya 
memperebutkan boneka itu. Mereka baru berhenti 
ketika tangan boneka tersebut tercabut. Ibu Alice 
berusaha memperbaikinya. Debu dan tanahnya 
mungkin bisa dibersihkan, tetapi bekas jahitan serta 
sambungannya terlihat nyata. Apalagi matanya jadi 
beda sebelah. Padahal, boneka itu dikirim oleh ayahnya 
tersayang yang bekerja di luar negeri. Kini, setiap kali 
melihatnya, hati Alice seperti tertusuk duri. Berhari-
hari, berminggu-minggu, Alice hanya memeluk boneka 
tersebut dan tidak mau dihibur.  
 
Saat akhirnya ayahnya pulang, ia mendatangi Alice dan 
berkata, “Putriku, maukah kamu memberikan 



bonekamu kepada Ayah? Nanti Ayah gantikan dengan 
yang lebih bagus.” Awalnya Alice menolak. Ia tidak 
percaya ada boneka yang lebih cantik daripada 
bonekanya yang telah rusak itu. Ia hanya ingin boneka 
itu bisa kembali seperti semula. Namun akhirnya, Alice 
melepaskan boneka tersebut dari pelukannya dan 
ayahnya pun memberikan penggantinya. Perlahan mata 
Alice berbinar-binar. Ayahnya tidak berbohong. Boneka 
baru itu lebih besar dan jauh lebih cantik dari yang 
sebelumnya. 
 
Tanpa kita sadari, ada kalanya kita juga berlaku seperti 
Alice kecil. Saat kita menerima janji Tuhan dan kita 
seperti bisa melihat janji itu tengah tergenapi di hidup 
kita, hati kita pun diliputi sukacita. Namun, ketika 
harapan kita hancur oleh perbuatan orang lain ataupun 
keadaan, alih-alih mempercayai bahwa Tuhan tetap 
punya rencana, kita malah terpaku pada apa yang kita 
pikir seharusnya terjadi. Satu hal yang pasti, selama kita 
tidak bisa melepaskan impian kita yang telah hancur ke 
dalam tangan Tuhan, Dia pun tidak bisa 
menggantikannya dengan rencana-Nya yang lebih besar 
dan indah. Ya, jangan biarkan apa pun mencuri sukacita 
kita, maka sukacita sejati dari Tuhan akan datang dalam 
hidup kita. (MV.L) 
 
 
 



RENUNGAN 
Sukacita SUKAR DIPEROLEH jika KEKECEWAAN masih 
terus DISIMPAN. 
 

APLIKASI 
1. Hal apakah yang membuat Anda merasakan 

kekecewaan yang mendalam hari-hari ini?  
2. Mengapa kekecewaan menghalangi Anda untuk 

memperoleh sukacita? 
3. Bagaimana Anda dapat mengatasi kekecewaan 

tersebut dan kembali bersukacita? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
 “Bapa yang baik, ampuni kami apabila kami tidak bisa 
melepaskan kekecewaan kami atas apa yang terjadi di 

hidup kami. Mampukan kami untuk merelakan hati 
kami dan ajari kami untuk berserah pada rencana-Mu 
bagi kami. Kami percaya, Engkau mampu melakukan 

apa yang jauh lebih besar dari yang sanggup kami 
pikirkan dan bayangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 7-9 
Yohanes 1:1-28 

 
 



16 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
SELALU ADA PENYERTAAN TUHAN DALAM 

PERJALANAN HIDUP 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 43:2 Apabila engkau menyeberang melalui air, 
Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-
sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau 
berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, 
dan nyala api tidak akan membakar engkau. 
 
Pantang menyerah. Mungkin itulah kata-kata yang 
paling cocok mendeskripsikan penulis Catherine Ryan 
Hyde. Sebelum berhasil mempublikasikan cerpen 
pertamanya, ia telah menerima lebih dari 122 
penolakan dari penerbit. Setelah itu pun, ia masih 
menerima lebih dari 1.500 penolakan dan hanya 50 
karyanya yang berhasil terbit. Sementara itu, ia berhasil 
menulis sebuah novel dan satu antologi cerpen. Siapa 
menyangka, novel berikutnya, Pay It Forward, berhasil 
meraih best seller dan kemudian diterjemahkan dalam 
dua puluh bahasa yang terbit di lebih dari tiga puluh 
negara. Tidaklah heran bila novel tersebut memperoleh 
penghargaan literatur dan dibuatkan versi layar 
lebarnya. Sejak itu, Hyde menerbitkan lebih dari 24 
novel dan lebih banyak lagi cerpen.  



Ya, dalam setiap perjalanan kehidupan seseorang 
pastilah tidak selamanya mulus. Seperti kisah tentang 
orang-orang Majus dalam usaha mencari bayi Yesus. 
Mereka harus melewati perjalanan yang panjang dan 
berat. Bukanlah hal yang mudah ketika harus 
menempuh jarak yang cukup jauh tetapi belum tahu 
dengan pasti tujuannya dan hanya mengandalkan 
bintang di Timur. Ancaman binatang buas, perampok, 
dan cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu 
tantangan dalam perjalanan mereka. Namun, semua 
terbayarkan ketika mereka akhirnya bertemu dengan 
bayi Yesus. 
 
Sebagian besar dari kita pasti juga merasakan betapa 
perjalanan hidup kita tidak selalu lancar. Sering kali kita 
diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan yang 
berat. Situasi ini tak jarang membuat kita menjadi putus 
asa, mudah mengeluh, dan bersungut-sungut, sehingga 
semua itu pun mencuri sukacita kita. Tidak secara 
kebetulan renungan hari ini menegaskan kepada kita 
bahwa, dalam perjalanan hidup, terkadang kita 
memang harus melalui perjalan yang berat dan penuh 
rintangan, tetapi, janganlah takut. Apa pun yang kita 
hadapi saat ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan 
sungguh nyata, maka sukacita akan datang di hidup kita 
dan kita pun dapat tetap teguh menghadapi apa pun 
yang menghadang kita. 
 



RENUNGAN 
Perjalanan hidup tidak selamanya mulus, kadang kita 
harus melalui PERJALANAN YANG BERAT dan PENUH 
TANTANGAN. 
 
APLIKASI 
1. Pernahkah Anda merasakan bahwa perjalanan 

hidup begitu berat dan tidak mudah? Bagaimana 
respons hati Anda saat itu? 

2. Menurut Anda, mengapa kita harus melalui 
perjalanan yang berat dan penuh tantangan? 

3. Apa langkah-langkah yang akan Anda ambil agar 
tetap ada sukacita sekalipun perjalanan hidup Anda 
tidak mudah? Tuliskanlah. 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup 
kami. Kami percaya bahwa apa pun yang kami hadapi 

saat ini, sekalipun tidak mudah, Engkau pasti selalu 
ada bersama dengan kami. Sehingga kami dapat 

melewati perjalanan hidup kami dengan tetap 
bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 10-12 
Yohanes 1:29-51 



17 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PENGHALANG HIDUP DALAM DAMAI, SUKACITA, 

DAN BAHAGIA 

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 12:15 Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-
jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, 
sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, 
hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya 
itu." 

Menjadi kaya raya adalah impian Milan, seorang 
pemuda sederhana yang begitu ambisius. Keadaan 
ekonomi keluarganya yang pas-pasan membuatnya 
tidak ingin hidup menderita seperti kedua 
orangtuanya. Karenanya, Milan bekerja tanpa lelah, 
mengumpulkan setiap penghasilannya untuk satu 
tujuan, menjadi sukses dan kaya raya. Milan pun 
berusaha hidup sangat sederhana untuk mewujudkan 
impiannya dan rela melakukan apa pun demi 
mendapatkan uang. 
 
Pengorbanan Milan akhirnya membuahkan hasil. 
Berkat kerja kerasnya, ia berhasil mendirikan sebuah 
perusahaan. Namun, Milan belum merasa cukup. Ia 
masih menginginkan lebih dari apa yang sudah 



dimilikinya. Bahkan, ia juga tidak senang jika ada 
pegawainya yang memiliki sesuatu yang tidak 
dimilikinya. Milan dipenuhi dengan keinginan untuk 
menjadi nomor satu di lingkungannya, termasuk dalam 
hal materi. Ia menjadi pribadi yang mudah marah, 
selalu iri hati, dan tidak bahagia, karena pikirannya 
hanya dipenuhi bagaimana cara untuk menambah 
kekayaan saja.  
 
Sebenarnya, bukan suatu kesalahan jika kita ingin 
menjadi kaya. Namun, keinginan tersebut menjadi 
suatu kesalahan saat kita menjadikannya sebagai 
prioritas utama hidup kita. Kekayaan bukanlah tujuan 
utama hidup, tetapi kekayaan adalah berkat yang 
Tuhan percayakan dan berikan kepada kita. Belajarlah 
untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki 
dan menjauhi segala bentuk iri hati kepada orang lain 
yang mungkin lebih sukses dari kita. Saat kita terjebak 
dalam keserakahan dan iri hati, hidup kita hanya akan 
dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dan 
kecurigaan. Jangan beri kesempatan iblis mencuri 
sukacita kita dengan segala bentuk iri hati dan 
keserakahan itu. Tetaplah jaga hati kita, maka sukacita 
yang melimpah dari Tuhan akan datang di hidup kita. 
(LEW) 
 
 
 



RENUNGAN 
KEKAYAAN YANG MELIMPAH tetapi dipenuhi IRI HATI 
dan KESERAKAHAN tidak bisa menjamin kita HIDUP 
DALAM DAMAI, SUKACITA, dan BAHAGIA. 
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah merasakan iri hati dan 

keserakahan dalam hidup Anda? Ceritakan! 
2. Mengapa kekayaan melimpah yang dipenuhi 

dengan iri hati dan keserakahan tidak bisa 
menjamin Anda hidup dalam damai, sukcita, dan 
bahagia? 

3. Bagaimana agar Anda bisa hidup damai, sukacita, 
dan bahagia?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kiranya kami selalu hidup dalam 
naungan sayap-Mu sehingga kami selalu Kau penuhi 

dengan sukacita-Mu. Jauhkanlah kami dari segala 
bentuk keserakahan dan iri hati, ya Tuhan. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 13-14 

Yohanes 2 

 

 



18 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
BELAJAR MENGUCAP SYUKUR DALAM SEGALA HAL 

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 13:5 Janganlah kamu menjadi hamba uang dan 
cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. 
Karena Allah telah berfirman: ”Aku sekali-kali tidak akan 
membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan 
meninggalkan engkau.” 
 
Andi, seorang pengusaha sukses di salah satu kota 
besar, mengalami kebangkrutan akibat pandemi COVID-
19. Namun, ia tetap aktif melayani Tuhan dan tertawa-
tawa, seolah tidak terjadi apa-apa. “Saya memulai usaha 
dari bawah, dari sepetak kamar kontrakan. Kalau saya 
harus kehilangan semua, bukan masalah. Toh ini semua 
berkat Tuhan. Saya dapat mulai lagi dari sepetak kamar 
kontrakan. Saya dapat menjadi sopir taksi atau 
berjualan sate di pinggir jalan.” Teman-temannya Andi 
pun terkesan dengan sikap Andi tersebut, bagaimana ia 
dapat mencukupkan diri dan selalu bisa mengucap 
syukur.  
 
Sikap Andi berbanding terbalik dengan Herodes dalam 
kisah Alkitab. Sekalipun Herodes sudah diberkati begitu 
melimpah, ia adalah orang yang begitu serakah dan 



tidak pernah merasa puas. Ia memiliki sepuluh istri 
tetapi tidak pernah bahagia dalam pernikahannya. 
Bahkan ia membunuh beberapa istri dan anak-anaknya 
sendiri karena curiga mereka berusaha merebut 
takhtanya. Sungguh ironis hidup orang yang besar dan 
kaya serta hebat, tetapi tidak pernah merasakan damai, 
sukacita, ataupun bahagia. Raja Herodes terjebak dalam 
keserakahan dan iri hati, karena itu ia kehilangan 
sukacita dalam hidupnya. 
 
Di bulan Natal ini, mari kita belajar untuk bersyukur atas 
apa yang sudah Tuhan izinkan kita capai sepanjang 
tahun ini. Mungkin hidup kita masih jauh dari kata 
sempurna, rencana-rencana kita belum tercapai, 
pekerjaan kita belum sesuai target, bahkan kita merasa 
hidup orang lain lebih berhasil dari hidup kita, dan masih 
banyak lagi. Apa pun itu, tetaplah belajar mengucap 
syukur dan miliki rasa cukup! Saat kita mengucap syukur 
dengan segala hal yang kita miliki, seberapa pun itu, kita 
akan semakin dijauhkan dari iri hati dan keserakahan 
yang dapat mencuri sukacita kita. Percayalah bahwa 
sesungguhnya, Tuhan lebih tahu mana yang terbaik dan 
yang sungguh-sungguh kita butuhkan, maka sukacita 
sejati akan datang di hidup kita. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
KUNCI LEPAS DARI IRI HATI DAN KESERAKAHAN adalah 
BELAJAR MENGUCAP SYUKUR dan MEMILIKI RASA 
CUKUP. 
 
APLIKASI 
1. Sudahkah Anda mengucap syukur dan memiliki rasa 

cukup dengan apa yang Anda miliki saat ini? 
2. Mengapa hati yang bersyukur merupakan kunci 

hidup bahagia? 
3. Bagaimana agar kita dapat memiliki hati yang 

senantiasa bersyukur dan merasa cukup? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, ampuni setiap keserakahan kami. Ajar kami 

senantiasa mengucap syukur dan merasa cukup 
dengan segala yang Kau berikan dalam hidup kami. 

Karena kami percaya, Engkau lebih tahu dan mengerti 
apa yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 15-16 
Yohanes 3:1-18 



19 DESEMBER 2021 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
SUKACITA YANG MEMBAWA KEMENANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 5:11 Tetapi semua orang yang berlindung 
pada-Mu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai 
selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka; 
dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang 
mengasihi nama-Mu. 
 
Hampir semua orang pernah mendengar tentang Nick 
Vujicic. Bagaimana ia dilahirkan tanpa lengan dan kaki. 
Namun justru, ia berhasil menginspirasi banyak orang 
untuk tidak patah semangat dalam menjalani 
kehidupan. Namun ada sebuah perjalanan panjang yang 
harus dilaluinya sebelum ia menjadi seperti sekarang ini. 
Pada masa kecilnya, ia sempat begitu marah dengan 
Tuhan. Ribuan kali ia berdoa supaya Tuhan mengadakan 
mujizat dengan menumbuhkan lengan dan kakinya. Ia 
depresi. Ketakutan akan hidupnya, kekecewaan, dan 
amarah bercampur menjadi satu sampai ia sempat 
hendak bunuh diri. Namun, ketika kasih Tuhan terus 
menjamah dan Nick mau untuk bangkit 
memperjuangkan hidupnya, perlahan-lahan ia mulai 
bisa melawan ketakutan serta amarahnya kepada 
Tuhan dan juga pada keadaan. Hatinya menjadi ringan. 



Sukacita pun mengalir di hatinya. Ia mulai bisa 
BERSYUKUR atas keadaannya. Saat itulah, perlahan-
lahan Nick menemukan arti hidup yang sudah Tuhan 
berikan kepadanya. Ia menjadi pribadi yang bisa dipakai 
Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang terpuruk 
dan putus asa untuk bangkit kembali menemukan 
harapan mereka. 
 
Hal yang sama juga dialami oleh Daud. Sejak kecilnya, 
iblis terus-menerus berusaha menghancurkan hidupnya 
dan mencuri sukacitanya. Sebagai anak bungsu dan 
berperawakan kecil, ia tidak dianggap oleh ayah dan 
kakak-kakaknya sendiri. Namun Daud mengalahkan 
segala kekecewaan, perasaan tertolak, diabaikan, dan 
lain sebagainya. Bahkan Daud menuliskan di kitab 
Mazmur bagaimana ia tidak hanya bisa bersukacita 
tetapi juga bisa bersorak-sorai. Itulah yang membuat 
Daud bisa terus maju menjadi orang hebat bersama 
Tuhan. 
 
Di momen yang mendekati Natal ini, mari kita belajar 
dari pahlawan-pahlawan iman seperti dalam kisah di 
atas. Jangan izinkan kesukaran, masalah, tekanan, atau 
apa pun mencuri sukacita yang sudah Tuhan berikan 
untuk kita. Karena dengan begitu, sukacita akan datang 
di hati kita dan kita akan bisa terus bergerak maju, 
dipakai Tuhan, serta menggenapi rencana Tuhan dalam 
hidup kita. Haleluya!  



RENUNGAN 
Saat kita BANGKIT dan MENGHANCURKAN semua HAL 
YANG MENCURI SUKACITA, maka SUKACITA SORGA 
YANG AJAIB akan kita terima. 

 
APLIKASI 
1. Adakah hal-hal yang membuat Anda kehilangan 

sukacita hari-hari ini? 
2. Jika Anda mampu mengalahkan itu semua, dan 

mengizinkan sukacita itu ada di hati Anda, apa yang 
akan terjadi dalam hidup Anda? 

3. Apakah komitmen Anda untuk senantiasa waspada, 
supaya iblis tidak pernah punya kesempatan 
mencuri sukacita dalam hidup Anda? Tuliskanlah! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, Engkaulah Sunber Sukacita kami. Kami tahu 
iblis akan senantiasa mencuri sukacita yang daripada-
Mu. Berikan kami kekuatan, ya Tuhan, untuk kami bisa 

menghancurkan segala ketakutan, kekuatiran kami, 
sehingga sukacita itu tetap dan terus ada di hati kami. 

Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Raja-Raja 17-18 

Yohanes 3:19-36 

 


