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FINANCIAL LEAP #4 
LOMPATAN FINANSIAL #4 

THE WONDERS OF JOY 
KUASA AJAIB BERSUKACITA 

 
 
PEMBUKAAN: 
Firman Tuhan yang akan saya bagikan kali ini berjudul: 
The Wonders of Joy atau Kuasa Ajaib Bersukacita. Kita 
hidup di jaman di mana banyak orang kering 
sukacitanya: banyak kesedihan, banyak yang susah 
hatinya, letih lesu berbeban berat, stress, bahkan 
depresi. Itu sebabnya penting sekali untuk kita 
mengalami Sukacita Tuhan dalam hidup kita! 
 
Sukacita (Joy) beda dengan senang (Happy).  
• Senang seringkali tergantung situasi di luar:  

o kalau situasinya baik bagi kita, maka kita 
happy;  

o tapi kalau situasinya jelek, maka kita cepat 
sekali senang berubah menjadi sedih.  

• Sedangkan sukacita adalah sebuah keadaan hati 
yang muncul karena persekutuan kita dengan Roh 
Kudus. (Sukacita adalah salah satu buah roh)  
o Itu sebabnya selama kita terus menjaga 

hubungan kita dengan Roh Kudus, maka kita 
bisa menjaga sukacita kita.  
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o Kita bisa merasa bersukacita, memuji-muji 
dan mengucap syukur pada Tuhan, tidak 
peduli situasi dan kondisi sekeliling kita.  

o Kita bisa tetap bersukacita karena Tuhan. 
Nehemia 8:11b Jangan kamu bersusah hati, sebab 
sukacita karena TUHAN itulah perlindunganmu!" 

• Dalam Alkitab Bahasa Inggrisnya: Do not grieve, 
for the joy of the LORD is your strength.’’ 

• Artinya Sukacita karena Tuhan itulah 
kekuatanmu! 

• Jadi ADA KEKUATAN DALAM SUKACITA! ADA 
KUASA DALAM SUKACITA! ADA KEAJAIBAN 
DALAM SUKACITA! 

• Saya percaya Sukacita Karena Tuhan ini adalah 
kunci penting untuk kita bisa mengalami 
Lompatan Besar dalam hidup kita, dalam 
kesehatan kita, dalam pelayanan kita, dalam 
Keluarga kita, dan juga dalam keuangan kita. 

• Inilah salah satu KUASA AJAIB DALAM 
BERSUKACITA: MUJIZAT LOMPATAN FINANSIAL.  

• Itu sebabnya penting sekali bagi kita melatih diri 
kita sendiri untuk bersukacita karena Tuhan!  

• Jadi bersukacita bukan karena semuanya 
berjalan dengan baik, bukan karena situasi dan 
kondisi sekeliling kita baik, bukan karena kita 
sedang diberkati besar-besaran, atau penyebab 
yang lain. 

• Latih dirimu untuk bersukacita karena Tuhan! 
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• Ini yang akan menjamin sukacitamu kuat, 
langgeng, kokoh, tidak musah rontok, tidak 
mudah hilang. 

• Bahkan Inilah yang akan mendatangkan Kuasa 
Tuhan bekerja dahsyat dalam hidupmu!  

Pertanyaannya: Dalam hal apa saja kita perlu 
Bersukacita karena Tuhan? 
 
I. SUKACITA DALAM BERBUAT BAIK.  

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

b. Kita harus bisa membedakan antara berbuat baik 
VS tidak jemu-jemu berbuat baik  
• Semua orang di pasti punya dorongan dan 

pernah berbuat baik, ini biasa. 
• Tapi Firman Tuhan berkata: Hanya orang yang 

tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak menjadi 
Lemah berbuat baik, konsisten berbuat baik, 
merekalah yang akan menuai!  

c. Pertanyaannya: Mengapa ada orang yang berbuat 
baik, kemudian jemu; tapi ada juga yang tidak 
pernah jemu berbuat baik? 
• Saya percaya kuncinya adalah pada Level 

Sukacitanya! 
• Kalau orang merasa tidak happy dalam berbuat 

baik, maka itu hanya akan bertahan sebentar 
saja, setelah itu hilang. 
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• Berbeda kalau kita bisa menemukan sukacita 
dalam berbuat baik, maka kita akan terus-
menerus berbuat baik, berbuat baik lagi, dan 
tetap berbuat baik. 

• Level Sukacita inilah yang menjadi bensin 
supaya mobil berbuat baik kita bisa jalan terus!  

d. Dalam pekerjaan, untuk kita mengalami Lompatan 
Finansial, maka kita harus bisa sampai di level 
Sukacita Kerja Keras (The Joy of Hard Working).  
• Coba perhatikan: Orang-orang sukses adalah 

orang yang bisa menemukan sukacita dalam 
kerja kerasnya. 

• Sekalipun tantangan yang dihadapinya 
banyak, sekalipun masalahnya besar, sekalipun 
kompetisinya keras, sekalipun mengalami 
stagnasi, dst; tapi mereka terus dan terus dan 
terus kerja keras. 

• Mereka tidak jemu-jemu bekerja keras, 
berinovasi, mempertajam skill, memperluas 
networking, memperkuat brand, memasarkan 
produk mereka, dst. 

• Yang lainnya kerja keras hanya untuk 
memenuhi syarat dan itupun sering di bawah 
standar; tapi mereka akan kerja keras 
melampaui standar, mereka kerja keras 
melampaui batasan waktu yang wajar; 

• Yang lain maunya istirahat dan menikmati 
hidup dengan berbagai hiburan, tapi bagi 
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mereka kenikmatan dan hiburan mereka 
adalah kerja keras itu sendiri. 

• Di saat semua orang sudah jemu dan menyerah, 
tapi mereka pantang menyerah, tidak pernah 
jemu, dan terus gigih berjuang. 

• Inilah orang-orang yang akan menuai 
kesuksesan dan Lompatan Besar dalam 
Pekerjaan mereka! 

• Amsal 13:4 Hati si pemalas penuh keinginan, 
tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi 
kelimpahan. 

e. 'Falling in Love' dengan pekerjaan ketika baru saja 
memulai, tidak cukup; kita harus bisa 'Staying in 
Love' dengan pekerjaan kita supaya kita bisa 
menuai.  
• Banyak pengusaha come and go/datang dan 

pergi, memulai Bisnis dan menutup Bisnis, tidak 
tahan lama, Mudah menyerah, hanya semangat 
di awal tapi sangat cepat menyerah. Ini yang 
membuat mereka tidak bisa berhasail. 

• Alasan Banyak profesional/karyawan tidak 
bisa mengalami terobosan besar dalam 
pekerjaannya adalah karena mereka sudah 
menyerah dalam hati mereka untuk berjuang 
gigih sekalipun mereka tidak keluar dari 
pekerjaan itu. Jadi mereka di situ hanya karena 
butuh salary/gajinya, tapi di hatinya sudah 
jemu/capek/berhenti untuk berjuang dengan 
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gigih. Kalau tidak berubah, yang seperti ini, 
tidak akan pernah menuai, tidak akan 
mengalami terobosan besar. 

• Demikian juga sebagian orang Kristen tidak 
konsisten dalam melayani Tuhan: pernah 
terlibat pelayanan tapi sekarang sudah jemu 
sama pelayanan, pernah bersaksi dulu tapi 
sekarang sudah jemu bersaksi, pernah 
selamatkan jiwa tapi sekarang sudah tidak lagi, 
dst. Ini yang membuat mereka sukar mengalami 
terobosan rohani dalam hidup mereka.  

f. Itu sebabnya saya tantang kita semua: Temukan 
Sukacita Berbuat baik karena Tuhan!  Temukan 
Sukacita Kerja Keras karena Tuhan! Temukan 
Sukacita Melayani, bersaksi, dan selamatkan jiwa 
karena Tuhan!  
• Kalau kita Bersukacitanya karena Tuhan, maka 

apapun tantangan yang kita hadapi dalam 
berbuat baik, bekerja keras, melayani, dst, kita 
akan tetap bisa bersukacita. Mengapa? Karena 
Tuhan! 

• Kolose 3:23  Apa pun juga yang kamu perbuat, 
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti 
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 

• Kesaksian:  
 
II. SUKACITA DALAM PENCOBAAN.  
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Yakobus 1:2 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai 
suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam 
berbagai-bagai pencobaan, 

• Kalau kita baca Firman 'Disuruh berbahagia 
apabila jatuh dalam pencobaan', tanpa Tuhan, 
maka kita akan menganggap ini sama sekali 
tidak masuk akal.  

Hanya orang yang tahu rahasia bersukacita karena 
Tuhan, yang bisa menggap semua yang terjadi dalam 
hidupnya itu sebagai kebahagiaan!  

• Yakobus 1:3-4.   3 sebab kamu tahu, bahwa 
ujian terhadap imanmu itu menghasilkan 
ketekunan. 4 Dan biarkanlah ketekunan itu 
memperoleh buah yang matang, supaya kamu 
menjadi sempurna dan utuh dan tak 
kekurangan suatu apa pun. 

• Jadi ketika anda jatuh dalam berbagai-bagai 
pencobaan, bersukacitalah karena Tuhan, 
sebab melalui semuanya itu, Tuhan sedang 
mematangkan dan menyempurnakan kita! 

• Kalau kita jadi pribadi yang maksimal seperti 
itu, maka tidak mungkin tidak, pasti Terobosan 
Besar terjadi dalam hidup kita.  

• Mujizat Lompatan Finansial yang sangat besar 
akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita!  

Kalau kita bisa melihat bahwa pencobaan dan Ujian 
yang kita alami, dipakai Tuhan untuk mematangkan 
dan menyempurnakan kita seperti itu, maka sama-
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sama mengalami pencobaan, tadinya kita sedih, tapi 
Sekarang kita bisa menganggapnya sebagai 
kebahagiaan (bersukacita)!  

• Tadinya kita menganggap Firman Tuhan tidak 
masuk akal karena kita disuruh berbahagia 
apabila jatuh dalam pencobaan. 

• Tapi Sekarang mata Rohani kita terbuka dan 
kita bisa melihat kebenaran Firman Tuhan yang 
luarbiasa! 

• Mulai Sekarang bersukacitalah karena Tuhan 
sekalipun anda sedang jatuh dalam berbagai-
bagai pencobaan! 

• Kesaksian:  
 
III. SUKACITA DALAM MENABUR 
A. Sebagian orang Kristen hanya memahami satu 

Dimensi Menabur, yaitu: Menabur dengan 
Mencucurkan Air Mata.  

• Mazmur 126:5 Orang-orang yang menabur 
dengan mencucurkan air mata, akan menuai 
dengan bersorak-sorai. 

B. Akan tetapi anda harus sadar bahwa ada dimensi 
yang lebih Tinggi dalam menabur, yaitu: Menabur 
dengan Sukacita!  

• Jadi sementara menjadi Berkat bagi orang lain, 
kita melakukannya dengan sukacita! 
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• Sama-sama kita mengembalikan persepuluhan, 
itu bukan lagi Kewajiban, tapi sebuah sukacita 
yang besar! 

• Sama-sama menaburkan benih profetik untuk 
memajukan pekerjaan Tuhan, sekarang kita bisa 
melakukannya dengan sukacita yang 
melimpah-limpah!  

g. APA YANG MEMBUAT SESEORANG BISA 
MENABUR DENGAN SUKACITA? MENABUR 
KARENA CINTA TUHAN!  
• Hati yang cinta Tuhan adalah motivasi paling kuat 

untuk seseorang memberi.  
• Bagi Tuhan, yang terpenting bukan sekedar 

pemberian, tapi kasih-nya itulah yang 
menentukan apakah sebuah pemberian tsb 
menyukakan hati Tuhan atau tidak.  

o Demikian juga halnya dengan 
Tuhan, dia tidak butuh apapun 
juga. Yang Tuhan cari bukanlah 
pemberian itu sendiri, tapi HATI 
YANG CINTA 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!!! 
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• 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 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. 

• Saya yakin alami mereka Memberi dengan Penuh 
Sukacita seperti itu adalah karena HATI YANG 
CINTA TUHAN MENGGEBU-GEBU!!! 

• Saya berdoa: Hati yang Cinta Tuhan seperti yang 
dimiliki Jemaat di Makedonia ini, diimpartasikan 
dalam hati kita!!! 

• Orang yang seperti ini akan masuk dalam Dimensi 
Hubungan Cinta sama Tuhan yang luarbiasa. 
Tuhan tau bahwa anda tidak punya motivasi yang 
lain, anda hanya ingin menyenangkan hati Tuhan 
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saja! Itu sebabnya jangan heran kalau gantian 
Tuhan ingin melakukan sesuatu yang di luar 
pikiran dan bayangan anda sebelumnya!  

o 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." 

• Itu sebabnya saya ajak kita semua: Mulai 
sekarang, memberilah dengan sukacita karena 
cinta Tuhan!  

• Mengapa harus memberi dengan sukacita karena 
Cinta Tuhan/Mengasihi Tuhan? 

o 1 Korintus 13:3 berkata sekalipun 
orang membagi-bagikan segala 
sesuatu, tetapi jika tidak dengan 
kasih, maka sedikitpun tidak ada 
faedahnya bagi kita! 

• Kesaksian:  
 
PENUTUP: 
Dalam kondisi apapun belajarlah melatih diri kita sendiri 
untuk bersukacita karena Tuhan. Karena inilah yang 
akan mendatangkan Kuasa Tuhan bekerja dahsyat 
dalam hidupmu 


