


04 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENGALAMI SUKACITA TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Filipi 4:4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali 
lagi kukatakan: Bersukacitalah! 
 
Suatu kali, ada dua orang sahabat yang melakukan 
perjalanan. Karena kehabisan uang, mereka tidak bisa 
pulang ke rumah. Salah seorang di antara mereka lalu 
mengusulkan untuk menumpang truk yang banyak lalu 
lalang di jalanan tersebut. Sahabatnya pun setuju. 
Mereka berdua kemudian naik truk yang bersedia 
mengangkut mereka hingga sampai ke tujuan. Kondisi 
truk yang mereka tumpangi cukup memprihatinkan. 
Mesinnya sudah sangat tua dan berjalan sangat lambat. 
Yang seorang sangat merasa was-was saat menaikinya, 
tetapi yang lainnya justru asyik melihat pemandangan 
yang indah sepanjang jalan. Ketika ia melihat wajah 
sahabatnya yang pucat, ia pun bertanya, "Hei, apa yang 
kamu kuatirkan? Lihat, betapa indahnya alam ciptaan 
Tuhan. Rugi benar jika kamu tidak menikmatinya!”  
 
Bila kita perhatikan, kekuatiran teman yang pucat pasi, 
memang wajar sebagai manusia. Namun, apakah 
dengan ia kuatir maka masalah mesin tua dan sangat 



lambat itu menjadi terselesaikan? Bukankah justru 
ketika ia melewatkan kesempatan untuk menyaksikan 
setiap ciptaan Tuhan yang indah, ia lupa untuk 
bersukacita dan bersyukur? Kekuatiran memang 
menjadi hal yang wajar dan senantiasa kita hadapi. 
Namun, di manakah kita akan memberi ruang bagi 
kuasa Tuhan bekerja ketika kekuatiran menjadi fokus 
utama kita? 
 
Memang sulit untuk disangkali bahwa kita hidup di masa 
resesi ketika banyak orang kering sukacitanya. Di tengah 
banyaknya orang yang mengalami pemotongan gaji, 
kehilangan pekerjan, dan kebangkrutan usaha, ada 
banyak kesedihan, kesusahan, letih lesu, berbeban 
berat, stres, bahkan depresi. Itu sebabnya, penting 
sekali bagi kita untuk mengalami sukacita Tuhan. Tidak 
masalah jika kekuatiran tiba-tiba menyerang kita. Yang 
harus kita lakukan adalah membawa kekuatiran itu 
dalam doa. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan 
sehingga kita bisa bersukacita meski dalam kesesakan. 
Ingatlah selalu pesan Tuhan bahwa Dia ingin kita 
senantiasa bersukacita di dalam-Nya, sebab ada kuasa 
yang ajaib dalam bersukacita. Kuasa yang membuka 
pintu lompatan finansial dan juga terobosan-terobosan 
yang lain dalam hidup kita. (PF)  
 
 
 



RENUNGAN 
Sangat PENTING bagi kita untuk bisa mengalami 
SUKACITA TUHAN dalam hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Hari-hari ini, apakah Anda bersukacita? Jika tidak, 

apa yang menjadi beban Anda?  
2. Mengapa Tuhan ingin agar Anda bersukacita 

senantiasa di dalam Dia?  
3. Langkah apa yang akan Anda ambil supaya Anda 

bisa mengalami sukacita Tuhan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti 
Engkau. Allah yang begitu baik dan tidak pernah 

meninggalkan kami. Kami datang mendekat kepada-
Mu Tuhan, sebab di hadapan-Mu ada sukacita yang 

berlimpah-limpah, dan di tangan kanan-Mu ada 
nikmat senantiasa bagi kami yang mengasihi-Mu. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 27-29 

1 Petrus 3 

 

 

 



05 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
KUASA AJAIB DI BALIK BERSUKACITA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 4:7 Engkau telah memberikan sukacita 
kepadaku, lebih banyak dari pada mereka ketika mereka 
kelimpahan gandum dan anggur. 
 
Ronaldo de Assis Moreira atau lebih dikenal dengan 
Ronaldinho adalah pemain sepak bola berkebangsaan 
Brasil. Melihat seorang pemain bola tersenyum saat 
merayakan gol atau kemenangan adalah hal biasa. 
Namun, yang membuat membuat Ronaldinho berbeda 
dari kebanyakan pemain bola adalah fakta bahwa ia 
selalu bersukacita. Saat dilanggar lawan, ia tersenyum. 
Ketika harus menerima kartu kuning padahal ia merasa 
tidak melanggar apa pun, Ronaldinho tetap tersenyum. 
Dalam segala keadaan, ia selalu tersenyum. Apa yang 
dilakukan Ronaldinho jelas membuat orang lain yang 
melihatnya ikut tersenyum.  
 
Tidak heran, sifat Ronaldinho ini terbentuk karena ia 
berasal dari keluarga yang bahagia, sehingga ia pun 
ingin menularkan kebahagiaan yang ia peroleh ke 
seluruh dunia. Dari Ronaldinho, kita dapat belajar 



bahwa bukan sukacita yang melahirkan senyuman, 
tetapi senyuman yang melahirkan sukacita.  
 
Tidak secara kebetulan jika rhema hari ini mengingatkan 
bahwa Tuhan memberikan kita sukacita secara 
berlimpah. Sebab sukacita karena Tuhan adalah kunci 
penting untuk kita bisa mengalami lompatan besar 
dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam 
kesehatan, keluarga, pelayanan, dan finansial kita. Jika 
saat ini kita rindu mengalami lompatan besar, terutama 
dalam finansial kita, maka mulailah untuk melatih diri 
kita bersukacita! Bersukacita bukan karena semuanya 
berjalan baik, bukan karena situasi dan kondisi sekeliling 
kita baik, bukan karena kita sedang diberkati luar biasa, 
atau hal-hal baik lainnya. Namun kita harus berlatih 
untuk bersukacita karena Tuhan! Ini yang menjamin 
sukacita kita langgeng, kuat, kokoh, dan tidak mudah 
hilang. Sukacita inilah yang akan mendatangkan mujizat 
dalam hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Salah satu KUASA AJAIB dalam BERSUKACITA adalah 
mujizat LOMPATAN FINANSIAL. 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Adakah kerinduan dalam hati Anda untuk 

mengalami lompatan finansial dalam hidup Anda? 
2. Menurut Anda, mengapa bersukacita dapat 

mendatangkan kuasa untuk mujizat lompatan 
finansial? 

3. Bagaimana komitmen Anda agar dapat senantiasa 
bersukacita sehingga mendatangkan kuasa ajaib? 
Tuliskanlah! 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami tahu Engkau mengerti setiap keadaan 

dan situasi kami. Kami mengucap syukur Engkau 
menguatkan dan mengingatkan kami melalui 

renungan hari ini. Roh Kudus, ajar kami untuk dapat 
bersukacita senantiasa. Hingga mujizat Tuhan 

dinyatakan dan terjadi lompatan finansial dalam hidup 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 30-32 

1 Petrus 4 

 

 

 

 



06 JULI 2022 
UNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TIDAK JEMU-JEMU BERBUAT BAIK 

 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 6:16 Beginilah firman TUHAN: “Ambillah 
tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah 
jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang 
baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu 
mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata: Kami 
tidak mau menempuhnya! 
 
Pernahkan Anda memperhatikan jam dinding di rumah 
Anda? Sewaktu kita memasukkan baterai ke dalam jam 
dinding, maka jam itu mulai bekerja menjalankan 
tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi 
jam, ia terus bekerja dan bekerja, sampai baterai itu 
habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih, dilihat 
orang atau tidak, ia tetap berdetik. Dihargai orang atau 
tidak, ia tetap berputar. Walau tak seorang pun 
mengucapkan terima kasih, ia masih tetap bekerja dan 
tetap berbuat baik. 

Inilah yang dinamakan tidak jemu-jemu berbuat baik. 
Dihargai orang lain atau tidak, dilihat orang atau tidak, 
kita masih akan tetap berbuat baik. Ya, berbuat baik 
adalah sebuah kesempatan. Namun sayangnya 



beberapa orang tidak mau berbuat baik. Mungkin 
karena terlalu sering dikecewakan, apalagi ketika 
perbuatan baik yang dilakukannya itu kerap kali tidak 
mendapatkan respons atau balasan yang diharapkan. 
Pun ketika kita melakukan perbuatan baik, terkadang 
hal-hal buruk malah menyertai, entah itu berupa 
hinaan, cercaan, cibiran, fitnahan dari orang lain. Kita 
lalu mulai merasa bosan berbuat baik, mulai berpikir 
seribu kali untuk berbuat baik, dan akhirnya kita 
berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. 

Namun, haruskah kita berhenti berbuat baik ketika 
orang lain tidak membalas kebaikan kita?  Kalau kita 
berbuat baik hanya sekedar untuk membalas kebaikan 
orang lain, atau dengan tujuan mendapatkan balasan 
yang sama, apalah artinya kebaikan kita.  Seyogianya, 
tidak ada istilah  'rugi atau buntung'  ketika kita 
melakukan perbuatan baik kepada orang lain, sebab 
pada saatnya kita akan menuai. Itulah bukti kita 
memiliki iman yang hidup. Iman yang mendatangkan 
kuasa ajaib atas kita dan membawa kita pada lompatan 
finansial yang mengubahkan hidup.  (RD) 

 
RENUNGAN 
Ada perbedaan antara BERBUAT BAIK dengan TIDAK 
JEMU-JEMU berbuat baik. 
 
 



APLIKASI 
1. Sudahkah Anda terus berbuat baik dengan tidak 

jemu-jemu selama ini? Mengapa demikian? 
2. Menurut Anda, apa perbedaan antara berbuat baik 

dengan tidak jemu-jemu berbuat baik? 
3. Bagaimana langkah Anda agar dapat terus 

konsisten berbuat baik dimanapun Anda berada? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk 
kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu hidup kami 
pun sebagai saluran kebaikan-Mu. Biar melalui hidup 
kami, orang-orang melihat kebaikan-Mu yang begitu 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 33-34 

1 Petrus 5 

 

 

 

 

 

 

 



07 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MENEMUKAN SUKACITA DALAM KERJA KERAS 

 
RHEMA HARI INI 
Pengkhotbah 3:22a Aku melihat bahwa tidak ada yang 
lebih baik bagi manusia dari pada bergembira dalam 
pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. 
 
Siapa tidak kenal KFC atau Kentucky Fried Chicken, 
restoran cepat saji yang menjual ayam goreng yang 
tersebar di seluruh penjuru dunia? Di balik kesuksesan 
KFC, ada Harland David Sanders atau lebih dikenal 
dengan nama Kolonel Sanders. Sejak usia enam tahun, 
Sanders mengalami kesulitan, sehingga berbagai jenis 
pekerjaan pernah dilakukan, seperti; melukis, bertani, 
tukang parkir, asuransi, atau tambal ban. Sanders yang 
sudah terbiasa memasak sejak usia sepuluh tahun juga 
pernah membuka restoran di daerah Kentucky dan 
masakannya disukai banyak orang. Namun, karena 
terjadi krisis, ia pun mengalami kebangkrutan. 
Kesukaannya pada ayam goreng membuat Kolonel 
Sanders mulai mencoba membuat resep ayam goreng 
yang enak, lezat, dan baru. Uji coba penemuan resep ini 
berlangsung sekitar satu tahun.  
 



Setelah berhasil menemukan resep ayam goreng KFC 
dengan sebelas bumbu rahasia, Kolonel Sanders 
menawarkan ke restorang-restoran, tetapi banyak yang 
menolak bahkan menertawakan resep yang dibuatnya. 
Meskipun mengalami penolakan lebih dari 1.000 kali, 
Kolonel Sanders tetap mencoba dan yakin pasti akan 
sukses. Singkat cerita, Kolonel Sanders berhasil 
membuka restoran ayam goreng dan berkembang 
sangat pesat sehingga akhirnya menjadi salah satu 
franchise makanan cepat saji terbesar di seluruh dunia.  
 
Tiap orang memiliki pekerjaan dan tantangan yang 
berbeda. Namun, bagaimana sikap dan tanggung jawab 
kita dalam bekerjalah yang menentukan hasil pekerjaan 
kita. Banyak orang yang bekerja semau sendiri, ada pula 
yang menyia-nyiakan tanggung jawab yang diberi. Akan 
tetapi, tidak sedikit pula yang mengerjakan tugas dan 
tanggung jawabnya dengan penuh sukacita dan 
kesungguhan hati. Mereka dengan sukacita bekerja 
keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti 
yang dilakukan Kolonel Sanders yang akhirnya mencapai 
kesuksesan karena hasil kerja kerasnya dilakukan 
dengan sukacita. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi 
orang sukses, temukan sukacita dalam kerja keras kita 
dan lihatlah kuasa ajaib dari bersukacita ini akan 
membawa kita mengalami lompatan finansial yang 
dasyat dalam hidup kita. (LEW) 
 



RENUNGAN 
Orang yang SUKSES adalah orang yang BISA 
MENEMUKAN SUKACITA dalam kerja kerasnya (The Joy 
of Hard Working). 
 
APLIKASI 
1. Apakah tandanya Anda sudah menemukan sukacita 

dalam kerja keras Anda? 
2. Mengapa orang yang bisa menemukan sukacita 

dalam kerja kerasnya adalah orang sukses ? 
3. Bagaimana agar Anda bisa menemukan sukacita 

dalam kerja keras Anda ?  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, berikanlah kami kemampuan dan 
kemauan untuk bekerja keras dalam segala hal. 

Sehingga kami bisa selalu bersukacita dan kami yakin, 
kesuksesan telah Kau siapkan. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 35-36 

2 Petrus 1 

 

 

 

 



08 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
RAHASIA BERSUKACITA DALAM SEGALA HAL 

 
RHEMA HARI INI 
Yakobus 1:2 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai 
suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam 
berbagai-bagai pencobaan, 
 
Ada sebuah ilustrasi yang mungkin cukup sering kita 
baca. Kisah itu menceritakan seorang anak yang 
berdoa meminta bunga yang cantik dan seekor kupu-
kupu kepada Tuhan. Namun, Tuhan memberikan jauh 
berbeda dari apa yang ia doakan. Justru yang Tuhan 
berikan adalah seekor ulat dan kaktus berduri. Anak 
tersebut pun merasa sedih dan kecewa, kenapa Tuhan 
tidak menjawab doanya persis seperti apa yang ia 
minta. Selepas beberapa waktu, anak tersebut sangat 
terkejut saat melihat dari tanaman kaktus yang berduri 
itu tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ulat yang 
sebelumnya tampak menjijikkan sudah berubah 
menjadi seekor kupu-kupu yang indah.  
 
Terkadang kita tidak menyadari, bahwa sesungguhnya 
Tuhan lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Sering 
kali, saat kita berada dalam situasi ketika banyak 
pencobaan dalam hidup kita, kita langsung mengeluh 



dan kecewa kepada Tuhan. Melalui ilustrasi di atas, kita 
dapat melihat bahwa sesungguhnya selalu ada 
anugerah besar di balik setiap pencobaan yang kita 
alami untuk membuat kita naik level dalam kemuliaan 
Tuhan. Oleh karena itu, rhema hari ini mendorong kita 
untuk menganggap berbagai-bagai pencobaan yang 
menimpa kita sebagai suatu kebahagiaan. 
 
Ya, bukanlah suatu perkara yang mudah untuk tetap 
berbahagia ketika kita berada dalam situasi yang berat. 
Akan tetapi, kekuatan dan penyertaan Tuhan 
senantiasa selalu ada bagi setiap kita yang berserah 
dan berharap penuh kepada-Nya. Saat kita menyadari 
bahwa di balik masalah ada anugerah yang besar, di 
balik pencobaan ada lompatan besar yang terjadi, 
maka kita akan selalu bisa memandang segala sesuatu 
yang terjadi dalam hidup kita sebagai suatu 
kebahagiaan. Andalkan Tuhan selalu dan libatkan 
Tuhan dalam setiap langkah kita. Hingga kita akan 
mengalami kuasa ajaib dari bersukacita yang 
menghantarkan kita pada lompatan finansial di hidup 
kita. 
 
RENUNGAN 
Orang yang tahu RAHASIA BERSUKACITA akan bisa 
menganggap segala PENCOBAAN yang terjadi dalam 
hidupnya sebagai suatu KEBAHAGIAAN. 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana respons Anda dalam menanggapi 

setiap pencobaan dalam hidup Anda selama ini? 
2. Menurut Anda, mengapa kita harus bersukacita 

dalam pencobaan? 
3. Bagaimana komitmen Anda agar dapat senantiasa 

bersukacita dalam pencobaan?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa, urapi kami dengan kekuatan ilahi untuk dapat 
melihat anugerah besar di balik pencobaan yang kami 
alami sehingga kami dapat menghadapinya dengan 
hati yang bersukacita. Karena kami percaya, firman-

Mu adalah ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

Yehezkiel 37-39 

2 Petrus 2 

 

 

 



09 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
DIMENSI YANG LEBIH TINGGI DALAM MENABUR 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 126:5 Orang-orang yang menabur dengan 
mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-
sorai. 
 
Wendy’s menduduki jaringan restoran burger terbesar 
ketiga di dunia setelah 
McDonald dan Burger King. Saat ini, Wendy’s memiliki 
sekitar 6.700 cabang yang tersebar di berbagai negara, 
termasuk Indonesia. Pendirinya, Dave Thomas, adalah 
donatur dan penyokong adopsi bagi anak-anak terlantar 
dan panti asuhan. Berkat perjuangan Dave, pada tahun 
1996, undang-undang mengenai adopsi yang 
memberikan kemudahan dan fasilitas bagi keluarga di 
Amerika untuk mengadopsi anak-anak terlantar 
disahkan.  Dave terkenal dengan ucapannya, “The More 
You Give, The More You Get In Return,” yang kurang 
lebih berarti,  “Semakin banyak memberi, maka semakin 
banyak yang akan kita terima.” 
 
Dave sendiri memang adalah anak asuh. Ia diadopsi oleh 
keluarga Thomas sejak usia enam minggu. Hidupnya 
serba kekurangan sampai harus putus sekolah. Namun, 



walau hidup miskin, Dave mendapatkan  kehangatan, 
kasih sayang, dan teladan untuk bekerja keras serta 
terus berbagi. Itu adalah nilai yang ia dapatkan dari 
keluarga Thomas. Dave menabur berkat sejak hidup 
berkekurangan sampai ia hidup berkelimpahan. Teladan 
dari Dave ini dapat kita contoh. Bahwa apa yang kita 
tabur, itulah yang akan kita tuai. Semakin banyak berkat 
yang kita berikan, maka semakin besar pula berkat yang 
akan kita terima.  
 
Bahkan, ada hal yang lebih dahsyat dalam menabur, 
yaitu menabur dengan sukacita! Taburlah dan jadilah 
berkat dengan sukacita, bukan karena kewajiban, 
apalagi karena terpaksa. Namun taburlah berkat 
sebagai ungkapan syukur dan sukacita karena kasih 
Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, saat kita berani 
menabur untuk pekerjaan Tuhan dengan sukacita, maka 
Tuhan pasti akan lebih disenangkan sehingga Dia akan 
membalasnya dengan berkat yang lebih dan lebih lagi! 
Kekurangan akan ia ubah menjadi kelimpahan, masa 
sukar akan Dia ubah menjadi masa sukacita! Dia akan 
membawa kita pada lompatan finansial yang tidak 
pernah kita bayangkan sebelumnya. 
 
RENUNGAN 
MENABUR dengan SUKACITA adalah DIMENSI yang 
LEBIH TINGGI dalam menabur. 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda saat ini berada dalam kondisi yang 

terasa sukar untuk menabur? Jika ya, dalam kondisi 
apakah itu?  

2. Percayakah Anda jika benih yang kita tabur dengan 
sukacita akan mendatangkan tuaian besar dalam 
hidup kita? 

3. Apa komitmen Anda agar selalu dapat menabur 
dengan sukacita sehingga Tuhan makin 
disenangkan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami bersukur atas berlimpahnya berkat 
yang telah Kau sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, kami 

mau menjadi penabur berkat bagi kemuliaan-Mu. 
Bentuk kami, ya Tuhan, agar selalu mampu menabur 

dengan penuh sukacita sehingga kami pun layak 
menerima tuaian yang besar dari-Mu. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Yehezkiel 40-41 

2 Petrus 3 
 
 
 
 
 



10 JULI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MEMBERI DENGAN KASIH DAN SUKACITA 

 
RHEMA HARI INI 
1 Korintus 16:14 Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 
kasih! 
 
Dita mempunyai seorang teman dekat yang selama 
beberapa waktu ini sedang mengalami kesulitan 
keuangan. Namun, ia tidak menyangka kalau tiba-tiba 
saja temannya itu menelepon dan bertanya apakah Dita 
bisa memberikan sejumlah uang kepadanya, karena 
temannya itu sudah tidak punya uang sepeser pun di 
kantongnya. Uang gaji temannya habis tersita untuk 
membayar kredit motor yang sudah berjalan dua tahun 
lebih. Itu pun belum mencukupi, sehingga temannya 
tengah menghadapi ancaman motornya ditarik kembali. 
Sementara untuk makan pun temannya bingung, karena 
ia sudah tidak ada uang sedikit pun lagi di kantongnya.  
 
Dita sempat bingung sejenak bagaimana harus 
menanggapinya, karena ia pun tidak dalam kondisi 
berkelebihan. Namun, Dita merasa Tuhan menyentuh 
hatinya dengan belas kasihan untuk temannya itu 
sehingga dengan spontan ia menjawab, “Ya, aku akan 
bantu.” Sebenarnya uang yang diberikan oleh Dita 



kepada temannya itu jumlahnya cukup banyak bagi Dita, 
akan tetapi Dita merasakan sukacita justru mengalir 
dalam hatinya. Dita sendiri heran mengapa justru ia 
merasakan bahagia dan kelegaan luar biasa ketika ia 
mau menolong temannya. Ia merasakan damai sukacita 
luar biasa. Ia tidak berpikir sama sekali mengenai uang 
yang ia berikan kepada temannya, karena arus sukacita 
yang mengalir dalam hatinya membuatnya bahagia.  
 
Ya, kasih dan sukacita membuat segala sesuatu yang 
kita berikan menjadi berarti serta menyenangkan hati 
Tuhan. Baik memberi untuk keluarga, teman ataupun 
untuk pekerjaan Tuhan. Saat kita melakukannya dengan 
kasih dan penuh dengan sukacita, itu akan 
menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, mulailah 
memberi dengan sukacita sebagai bukti cinta kita 
kepada Tuhan. Tuhan tidak mengukur berapa nominal 
yang kita berikan, tetapi ia melihat hati kita saat kita 
memberi. Saat Tuhan disenangkan, kita akan mengalami 
kuasa Tuhan yang ajaib sehingga lompatan finansial 
akan terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. 
(ABU) 
 
RENUNGAN 
KASIH dan SUKACITA membuat segala sesuatu yang kita 
BERIKAN menjadi BERARTI serta MENYENANGKAN hati 
Tuhan. 
 



APLIKASI 
1. Bagaimana sikap hati Anda selama ini saat memberi 

bagi orang sekitar Anda maupun untuk pekerjaan 
Tuhan? 

2. Menurut Anda, mengapa memberi dengan kasih 
dan sukacita akan membuat pemberian kita 
menjadi berarti? 

3. Apa komitmen Anda untuk dapat menyenangkan 
hati Tuhan melalui setiap pemberian kita? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, kiranya hidup kami senantiasa 

menyenangkan hati-Mu. Terutama melalui setiap 
pemberian kami. Ajar kami untuk senantiasa memiliki 
kasih dan sukacita saat memberi. Karena kami tahu, 
segala sesuatu yang kami miliki itu dari Engkau dan 

kami rindu mengembalikan untuk Engkau. 
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
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