
Ingatkah Anda dengan stiker bundar kuning dengan wajah 
tersenyum lebar yang sering tertera di alat-alat tulis dan 
kartu pos? Stiker wajah ini sering disertai pesan singkat, 
“Tersenyumlah” atau “Bahagialah selalu”.
 Semua orang ingin bahagia. Semua orang mencari 
kebahagiaan. Kita mencarinya dalam wujud uang, kesenangan, 
pesta pora, program pengembangan diri, harta kekayaan, 
mobil mewah, rumah megah, atau dengan memperjuangkan 
sesuatu. Namun pencarian kita gagal untuk menemukan harta 
yang sulit digapai itu. Kebahagiaan tidak akan ditemukan 
dengan cara mencarinya. Kebahagiaan adalah berkat 
tambahan yang kita peroleh ketika kita menjalin persekutuan 
yang akrab dengan Allah. Ketika mendapatkannya, kita 
akan mengalami dalamnya kebahagiaan yang takkan bisa 
diberikan oleh orang atau harta. Itulah yang dimaksudkan 
Salomo, orang paling bijaksana yang pernah hidup, ketika 
berkata: “Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan”  
(Ams. 16:20).
 Bahagiakah Anda? Anda bisa mengalaminya.
 Renungan-renungan terpilih ini diambil dari buku 
renungan Santapan Rohani. Jika Anda menikmati renungan-
renungan ini dan ingin menerima buku renungan Santapan 
Rohani secara rutin, silakan mengisi formulir permohonan 
yang tersedia dan mengirimkannya kembali kepada kami. 
Anda dapat menerima materi-materi yang kami terbitkan 
tanpa dikenai biaya apa pun.

Mencari KebahagiaanTidak ada kepuasan sejati di dunia ini. 
Baik pernikahan, keluarga, uang, 

ketenaran, pengetahuan, perjalanan, 
olahraga, maupun prestasi akademis 
tidak akan dapat melengkapi sukacita 
kita. Kepuasan yang kita peroleh dari 
segala jerih payah kita akan segera 
hilang dan hanya tinggal kenangan, 
kalaupun hal-hal tersebut masih dapat 
kita ingat.
 Memang, pasti ada sejumlah 
peristiwa membahagiakan di sepanjang 
perjalanan hidup, serta momen-momen 
tak terduga yang membawa sukacita luar 
biasa. Namun, momen-momen tersebut 
pun hanya sementara, dan kita tidak 
akan pernah dapat kembali ke masa 
lalu untuk mengalami dan merasakan 
kembali sensasi sukacita tersebut.
 Lalu, mengapa kita terus-menerus 
mencari sesuatu yang dapat memuaskan 

kita? Jawabannya sederhana, karena memang demikian sifat 
dasar kita. Sadar atau tidak, sebenarnya jiwa kita haus akan 
Allah. Setiap keinginan, cita-cita, dan kerinduan jiwa kita 
mengungkapkan kebutuhan kita akan Allah. Kita dilahirkan 
untuk mengalami kasih-Nya dan kita tidak dapat hidup tanpa 
kasih itu. Dialah kebahagiaan yang selama ini kita cari dalam 
hidup. Segala sesuatu yang kita rindukan dapat ditemukan di 
dalam Dia yang memang lebih dari segalanya.
 Oleh karena itu, ketika Anda merasa resah dan haus 
akan sesuatu yang lebih di dalam hidup ini, terimalah 
undangan Yesus untuk “datang kepada-[Nya] dan minum” 
(Yoh. 7:37). Datanglah kepada-Nya, nikmatilah anugerah dan 
pengampunan-Nya yang berlimpah, dan alamilah sukacita 
yang sejati. —DHR

Kenal Yesus, hatiku senang,
Di dalam-Nya hidup manislah,

Ku diubah, jauh dari dosa,
Hatiku senanglah. —Stanphill

(Buku Lagu Perkantas, No. 157)

Untuk memperoleh kebahagiaan kekal,  
kita harus mengenal Kristus.

Dalam mitologi Yunani, Raja 
Tantalus membuat para dewa marah 

sehingga ia dihukum di dalam dunia 
orang mati. Ia ditempatkan di dalam 
danau dengan air setinggi dagu, tetapi 
setiap kali ia berusaha memuaskan rasa 
dahaganya, air danau tiba-tiba menjadi 
surut. Di atas kepalanya tergantung 
buah-buahan yang lezat, tetapi ketika 
ia berusaha memuaskan rasa laparnya, 
ranting-ranting buah tersebut luput dari 
jangkauannya. Oleh karena itu, Tantalus 
menjadi lambang dari rasa frustrasi yang 
mendalam. Kini namanya digunakan 
sebagai kata kerja bahasa Inggris, yakni 
tantalize (menggoda).
 Di luar dari hubungan dengan 
Allah, banyak hal dalam hidup ini 
yang begitu menggoda tetapi berujung 
sia-sia. Penulis kitab Pengkhotbah 
berusaha mencari kebahagiaan melalui 
pengetahuan, kesenangan, kekayaan, 
dan pekerjaan. Namun, tak satu pun 

dapat memuaskan jiwanya yang dahaga. Oleh karena itu, ia 
menulis, “Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah 
dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan 
untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah 
kesia-siaan” (ay.11). Barulah ketika memusatkan perhatian 
untuk mengenal dan menyenangkan Allah (12:13-14), ia 
menemukan tujuan hidup yang sejati.
 Bila Anda telah tergoda oleh sesuatu yang Anda pikir 
akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian, dan Anda 
justru merasa kecewa dan frustrasi, datanglah kepada Yesus. 
Dia berjanji, “Aku akan memberi kelegaan kepadamu” 
(Mat. 11:28). Anda akan bersukacita mendapati bahwa Dia 
mempunyai segalanya yang selama ini Anda harapkan—
bahkan lebih dari segalanya. —HGB

Kebahagiaan takkan ditemukan
Manakala kita mengejarnya;

Kebahagiaan ada di dalam Yesus
Dan pada karya penebusan-Nya. —D. DeHaan

“Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, 
ia tidak akan lapar lagi.” —Yesus

Satu-Satunya 
Jalan MenJadi 
Bahagia

Baca:
Yohanes 7:25-39

Yesus berdiri 
dan berseru: 
“Barangsiapa haus, 
baiklah ia datang 
kepada-Ku dan 
minum!”  
—Yohanes 7:37 

Menggoda

Baca:
Pengkhotbah 2:1-11

Ketika aku meneliti 
segala pekerjaan 
yang telah dilakukan 
tanganku dan segala 
usaha yang telah 
kulakukan untuk itu 
dengan jerih payah, 
lihatlah, segala 
sesuatu adalah kesia-
siaan dan usaha 
menjaring angin.  
—Pengkhotbah 2:11 

Hari ke-5 Hari ke-6

Mencari
Kebahagiaan
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Seorang ayah dan putranya yang 
masih kecil pergi memperbaiki 

suatu peralatan rumah tangga ke toko 
servis. Ketika sudah selesai, si ayah 
menanyakan biayanya.
 Namun pemilik toko itu menjawab, 
“Oh, tak perlu dibayar. Saya senang 
melakukannya untuk Anda!” Namun, 
si ayah merasa tidak enak menerima 
kebaikan seperti itu. Jadi ia terus 
mendesak si pemilik toko untuk mau 
menerima pembayaran.
 Berulang kali pula si pemilik toko 
berusaha menolaknya. Akhirnya, ketika 
kesabarannya hampir habis, ia berkata, 
“Tak bisakah Anda menerima seseorang 
bermurah hati kepada Anda?”
 Jawaban pemilik toko yang 
rendah hati itu memang singkat, tetapi 
merupakan nasihat yang luar biasa 

tentang sukacita dan kebahagiaan yang dapat muncul dari sikap 
murah hati. Tindakannya merupakan contoh dari kebenaran 
yang terkandung dalam Amsal 11:17, “Orang yang murah 
hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam 
menyiksa badannya sendiri.” Kita pun dapat meneladani W. F. 
Adeney yang menulis, “Tindakan belas kasih dimulai dengan 
derita dari kerelaan berkorban, tetapi segera hal itu akan 
membuahkan kedamaian dan sukacita dalam batin.”
 Saya mendorong Anda untuk mengasihi dan bersikap murah 
hati kepada orang lain. Anda akan mengalami bahwa berbuat 
baik akan berbuah manis. Itulah indahnya kemurahan hati.  
—RWD

Lakukanlah perbuatan baik yang sederhana;
Walaupun Anda tak melihat hasil akhirnya,

Kebaikan itu akan seperti gelombang ombak
Yang terus mengalir sampai kekekalan. —NN.

Berbuat baik hanya perlu waktu sesaat,  
tetapi hasilnya dapat dikenang seumur hidup.

BerMurah 
hati

Baca:
Amsal 11:17-21

Orang yang murah 
hati berbuat baik 
kepada diri sendiri, 
tetapi orang yang 
kejam menyiksa 
badannya sendiri.  
—Amsal 11:17

Hari ke-1 Liputan utama di majalah U.S 
News & World Report mengulas 

tentang kebahagiaan. Menurut artikel 
itu, para ilmuwan menemukan bahwa 
“pernikahan yang kokoh, ikatan 
keluarga, dan persahabatan akan 
menghasilkan kebahagiaan, demikian 
juga kerohanian dan rasa percaya diri. 
Pengharapan itu penting, sepenting 
perasaan bahwa hidup ini memiliki 
arti.” Akan tetapi, bagaimana jika 
beberapa elemen tersebut tak ada di 
dalam hidup kita? 
 Para peneliti berkata bahwa 
“menolong seseorang agar merasa lebih 
bahagia dapat memicu suatu proses 
yang akan mengarahkan kita pada 
hubungan yang lebih kokoh dengan 
sesama, pengharapan yang diperbarui, 

dan kebahagiaan yang terus-menerus meningkat.” Apa yang 
kita berikan akan menghasilkan sukacita di dalam hidup, 
lebih daripada yang kita peroleh. Alkitab berkata, “Ada yang 
menyebar harta, tetapi bertambah kaya . . . Siapa banyak 
memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia 
sendiri akan diberi minum” (Ams. 11:24-25).
 Adakah hal-hal sederhana yang bisa Anda lakukan hari 
ini untuk membahagiakan orang lain? Mungkin Anda 
bisa mengirim kartu, menelepon, atau berkenalan dengan 
teman baru. Menyimpan kebaikan takkan mendatangkan 
kebahagiaan. Kebahagiaan muncul ketika kita mementingkan 
kepentingan sesama dan membagikan apa yang telah Allah 
berikan kepada kita. Sikap seperti itu muncul dari hubungan 
kita dengan Kristus. Dari Dialah bertumbuh buah kemurahan 
hati, kebahagiaan, dan kasih.
 Apa yang akan Anda berikan hari ini? —DCM

Bukan yang kita punya, tetapi yang kita berikan,
Bukan yang kita lihat, tetapi bagaimana kita hidup—

Inilah hal-hal yang membangun dan memberkati
Yang membawa kita pada kebahagiaan. —NN.

Lebih bahagia memberi daripada menerima. —Yesus

MeMBeri 
KeBahagiaan

Baca:
Amsal 11:23-26 

Siapa banyak 
memberi berkat, 
diberi kelimpahan, 
siapa memberi 
minum, ia sendiri 
akan diberi minum. 
—Amsal 11:25

Hari ke-2 Setiap orang mencari kebahagiaan di 
dalam hidup, dan mereka melakukan 

banyak cara untuk mendapatkannya. 
Mereka mencarinya dalam wujud uang, 
pesta pora, program pengembangan 
diri, mobil mewah, rumah megah, atau 
dengan memperjuangkan sesuatu.
 Itu daftar yang keliru. Daftar yang 
benar ditemukan di Matius 5. Yesus 
mengajar kita bahwa kebahagiaan yang 
mendalam dan langgeng itu datang dari 
hubungan yang benar dengan Allah. Dia 
mengatakan bahwa kita diberkati, atau 
berbahagia, jika kita:
• Miskin di hadapan Allah—mengenali  
 kebutuhan kita yang mendalam akan  
 Allah.
• Berdukacita—menyadari keburukan  
 dosa dan sungguh-sungguh bertobat  
 dari dosa.

• Lemah lembut—menunjukkan pengendalian diri, bahkan  
  ketika kita diperlakukan tidak adil.
• Lapar dan haus akan kebenaran—kerinduan untuk menjadi 
  kudus dan murni.
• Murah hati—berbelaskasihan kepada orang lain, sama  
  seperti Allah telah berbelaskasihan kepada kita.
• Suci hati—bersikap setia dan tulus dalam pengabdian kita  
  kepada Kristus.
• Membawa damai—membagikan damai sejahtera yang  
  ditawarkan Kristus dan hidup damai dengan satu sama lain.
• Dianiaya—rela menderita demi nama Yesus.
 Anda mencari kebahagiaan? Ikutlah jalan Yesus. —JDB
 

Jika kita berserah kepada Kristus
Dan rela mengikut jalan-Nya,
Dia memberi hidup yang puas

Penuh makna setiap hari. —Sper

Kebahagiaan tergantung pada siapa diri Anda,  
bukan pada apa yang Anda miliki.

Mencari 
KeBahagiaan

Baca:
Matius 5:1-10 

Berbahagialah 
orang yang miskin 
di hadapan Allah, 
karena merekalah 
yang empunya 
Kerajaan Sorga.  
—Matius 5:3

Hari ke-3 Kita semua pernah mengalami 
kegembiraan dan kesedihan. 

Meski wajar jika kita lebih suka tertawa 
daripada bersedih, kita harus mengakui 
bahwa sebagian besar hikmat yang kita 
peroleh di dalam hidup ini dipelajari 
melalui masa-masa sedih yang kita 
alami. Namun, banyak orang Kristen 
yang tergila-gila mengejar kebahagiaan 
diri. Penulis kitab Pengkhotbah menilai 
usaha seperti itu sebagai kebodohan 
(7:3-4).
 Bertahun-tahun yang lalu, 
ketika diwawancarai mengenai 
pergumulannya melawan kanker, teolog 
Francis Schaeffer berkata, “Di dunia 
ini, orang mengejar kebahagiaan semu 
dengan berusaha tetap awet muda, 

sehat, dan kaya—dan tanpa mempedulikan siapa pun. Ada 
saja orang Kristen yang menganggap kebahagiaan semu itu 
sebagai ajaran Kristen. Namun kebahagiaan semu tersebut 
akan sirna ketika Anda tidak lagi muda, sehat, atau kaya, atau 
ketika Anda mulai menunjukkan kepedulian kepada orang-
orang yang menderita di sekitar Anda.”
 Apakah kebutuhan terbesar kita di dalam hidup? Apakah 
kebahagiaan? Mungkin kita ingin agar keadaan di sekitar 
kita berubah, dan ada kalanya keinginan kita itu terpenuhi. 
Namun kebutuhan kita yang terdalam sesungguhnya adalah 
hidup yang diubahkan. Kondisi sekitar yang berubah mungkin 
membuat kita lebih bahagia, tetapi suatu hidup yang diubahkan 
akan membuat kita menjadi lebih baik, karena hal itu akan 
membuat kita semakin serupa dengan Kristus.
 Apa yang paling Anda cari di dalam hidup ini? —JEY

Karena keadaan hidup terus berubah,
Kebahagiaan pun akan sirna;

Namun bila kita bersama Allah,
Sukacita batin akan dipelihara-Nya. —Sper

Kesalehanlah tujuan hidup kita—bukan kebahagiaan.

tuJuan 
utaMa

Baca:
Pengkhotbah 7:1-14

Bersedih lebih baik 
dari pada tertawa, 
karena muka muram 
membuat hati lega. 
—Pengkhotbah 7:3
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Seorang ayah dan putranya yang 
masih kecil pergi memperbaiki 

suatu peralatan rumah tangga ke toko 
servis. Ketika sudah selesai, si ayah 
menanyakan biayanya.
 Namun pemilik toko itu menjawab, 
“Oh, tak perlu dibayar. Saya senang 
melakukannya untuk Anda!” Namun, 
si ayah merasa tidak enak menerima 
kebaikan seperti itu. Jadi ia terus 
mendesak si pemilik toko untuk mau 
menerima pembayaran.
 Berulang kali pula si pemilik toko 
berusaha menolaknya. Akhirnya, ketika 
kesabarannya hampir habis, ia berkata, 
“Tak bisakah Anda menerima seseorang 
bermurah hati kepada Anda?”
 Jawaban pemilik toko yang 
rendah hati itu memang singkat, tetapi 
merupakan nasihat yang luar biasa 

tentang sukacita dan kebahagiaan yang dapat muncul dari sikap 
murah hati. Tindakannya merupakan contoh dari kebenaran 
yang terkandung dalam Amsal 11:17, “Orang yang murah 
hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam 
menyiksa badannya sendiri.” Kita pun dapat meneladani W. F. 
Adeney yang menulis, “Tindakan belas kasih dimulai dengan 
derita dari kerelaan berkorban, tetapi segera hal itu akan 
membuahkan kedamaian dan sukacita dalam batin.”
 Saya mendorong Anda untuk mengasihi dan bersikap murah 
hati kepada orang lain. Anda akan mengalami bahwa berbuat 
baik akan berbuah manis. Itulah indahnya kemurahan hati.  
—RWD

Lakukanlah perbuatan baik yang sederhana;
Walaupun Anda tak melihat hasil akhirnya,

Kebaikan itu akan seperti gelombang ombak
Yang terus mengalir sampai kekekalan. —NN.

Berbuat baik hanya perlu waktu sesaat,  
tetapi hasilnya dapat dikenang seumur hidup.

BerMurah 
hati

Baca:
Amsal 11:17-21

Orang yang murah 
hati berbuat baik 
kepada diri sendiri, 
tetapi orang yang 
kejam menyiksa 
badannya sendiri.  
—Amsal 11:17

Hari ke-1 Liputan utama di majalah U.S 
News & World Report mengulas 

tentang kebahagiaan. Menurut artikel 
itu, para ilmuwan menemukan bahwa 
“pernikahan yang kokoh, ikatan 
keluarga, dan persahabatan akan 
menghasilkan kebahagiaan, demikian 
juga kerohanian dan rasa percaya diri. 
Pengharapan itu penting, sepenting 
perasaan bahwa hidup ini memiliki 
arti.” Akan tetapi, bagaimana jika 
beberapa elemen tersebut tak ada di 
dalam hidup kita? 
 Para peneliti berkata bahwa 
“menolong seseorang agar merasa lebih 
bahagia dapat memicu suatu proses 
yang akan mengarahkan kita pada 
hubungan yang lebih kokoh dengan 
sesama, pengharapan yang diperbarui, 

dan kebahagiaan yang terus-menerus meningkat.” Apa yang 
kita berikan akan menghasilkan sukacita di dalam hidup, 
lebih daripada yang kita peroleh. Alkitab berkata, “Ada yang 
menyebar harta, tetapi bertambah kaya . . . Siapa banyak 
memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia 
sendiri akan diberi minum” (Ams. 11:24-25).
 Adakah hal-hal sederhana yang bisa Anda lakukan hari 
ini untuk membahagiakan orang lain? Mungkin Anda 
bisa mengirim kartu, menelepon, atau berkenalan dengan 
teman baru. Menyimpan kebaikan takkan mendatangkan 
kebahagiaan. Kebahagiaan muncul ketika kita mementingkan 
kepentingan sesama dan membagikan apa yang telah Allah 
berikan kepada kita. Sikap seperti itu muncul dari hubungan 
kita dengan Kristus. Dari Dialah bertumbuh buah kemurahan 
hati, kebahagiaan, dan kasih.
 Apa yang akan Anda berikan hari ini? —DCM

Bukan yang kita punya, tetapi yang kita berikan,
Bukan yang kita lihat, tetapi bagaimana kita hidup—

Inilah hal-hal yang membangun dan memberkati
Yang membawa kita pada kebahagiaan. —NN.

Lebih bahagia memberi daripada menerima. —Yesus

MeMBeri 
KeBahagiaan

Baca:
Amsal 11:23-26 

Siapa banyak 
memberi berkat, 
diberi kelimpahan, 
siapa memberi 
minum, ia sendiri 
akan diberi minum. 
—Amsal 11:25

Hari ke-2 Setiap orang mencari kebahagiaan di 
dalam hidup, dan mereka melakukan 

banyak cara untuk mendapatkannya. 
Mereka mencarinya dalam wujud uang, 
pesta pora, program pengembangan 
diri, mobil mewah, rumah megah, atau 
dengan memperjuangkan sesuatu.
 Itu daftar yang keliru. Daftar yang 
benar ditemukan di Matius 5. Yesus 
mengajar kita bahwa kebahagiaan yang 
mendalam dan langgeng itu datang dari 
hubungan yang benar dengan Allah. Dia 
mengatakan bahwa kita diberkati, atau 
berbahagia, jika kita:
• Miskin di hadapan Allah—mengenali  
 kebutuhan kita yang mendalam akan  
 Allah.
• Berdukacita—menyadari keburukan  
 dosa dan sungguh-sungguh bertobat  
 dari dosa.

• Lemah lembut—menunjukkan pengendalian diri, bahkan  
  ketika kita diperlakukan tidak adil.
• Lapar dan haus akan kebenaran—kerinduan untuk menjadi 
  kudus dan murni.
• Murah hati—berbelaskasihan kepada orang lain, sama  
  seperti Allah telah berbelaskasihan kepada kita.
• Suci hati—bersikap setia dan tulus dalam pengabdian kita  
  kepada Kristus.
• Membawa damai—membagikan damai sejahtera yang  
  ditawarkan Kristus dan hidup damai dengan satu sama lain.
• Dianiaya—rela menderita demi nama Yesus.
 Anda mencari kebahagiaan? Ikutlah jalan Yesus. —JDB
 

Jika kita berserah kepada Kristus
Dan rela mengikut jalan-Nya,
Dia memberi hidup yang puas

Penuh makna setiap hari. —Sper

Kebahagiaan tergantung pada siapa diri Anda,  
bukan pada apa yang Anda miliki.

Mencari 
KeBahagiaan

Baca:
Matius 5:1-10 

Berbahagialah 
orang yang miskin 
di hadapan Allah, 
karena merekalah 
yang empunya 
Kerajaan Sorga.  
—Matius 5:3

Hari ke-3 Kita semua pernah mengalami 
kegembiraan dan kesedihan. 

Meski wajar jika kita lebih suka tertawa 
daripada bersedih, kita harus mengakui 
bahwa sebagian besar hikmat yang kita 
peroleh di dalam hidup ini dipelajari 
melalui masa-masa sedih yang kita 
alami. Namun, banyak orang Kristen 
yang tergila-gila mengejar kebahagiaan 
diri. Penulis kitab Pengkhotbah menilai 
usaha seperti itu sebagai kebodohan 
(7:3-4).
 Bertahun-tahun yang lalu, 
ketika diwawancarai mengenai 
pergumulannya melawan kanker, teolog 
Francis Schaeffer berkata, “Di dunia 
ini, orang mengejar kebahagiaan semu 
dengan berusaha tetap awet muda, 

sehat, dan kaya—dan tanpa mempedulikan siapa pun. Ada 
saja orang Kristen yang menganggap kebahagiaan semu itu 
sebagai ajaran Kristen. Namun kebahagiaan semu tersebut 
akan sirna ketika Anda tidak lagi muda, sehat, atau kaya, atau 
ketika Anda mulai menunjukkan kepedulian kepada orang-
orang yang menderita di sekitar Anda.”
 Apakah kebutuhan terbesar kita di dalam hidup? Apakah 
kebahagiaan? Mungkin kita ingin agar keadaan di sekitar 
kita berubah, dan ada kalanya keinginan kita itu terpenuhi. 
Namun kebutuhan kita yang terdalam sesungguhnya adalah 
hidup yang diubahkan. Kondisi sekitar yang berubah mungkin 
membuat kita lebih bahagia, tetapi suatu hidup yang diubahkan 
akan membuat kita menjadi lebih baik, karena hal itu akan 
membuat kita semakin serupa dengan Kristus.
 Apa yang paling Anda cari di dalam hidup ini? —JEY

Karena keadaan hidup terus berubah,
Kebahagiaan pun akan sirna;

Namun bila kita bersama Allah,
Sukacita batin akan dipelihara-Nya. —Sper

Kesalehanlah tujuan hidup kita—bukan kebahagiaan.

tuJuan 
utaMa

Baca:
Pengkhotbah 7:1-14

Bersedih lebih baik 
dari pada tertawa, 
karena muka muram 
membuat hati lega. 
—Pengkhotbah 7:3
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Apakah Anda menerima manfaat  
dari bacaan ini? Berikan tanggapan  

dan usul Anda di sini.
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Seorang ayah dan putranya yang 
masih kecil pergi memperbaiki 

suatu peralatan rumah tangga ke toko 
servis. Ketika sudah selesai, si ayah 
menanyakan biayanya.
 Namun pemilik toko itu menjawab, 
“Oh, tak perlu dibayar. Saya senang 
melakukannya untuk Anda!” Namun, 
si ayah merasa tidak enak menerima 
kebaikan seperti itu. Jadi ia terus 
mendesak si pemilik toko untuk mau 
menerima pembayaran.
 Berulang kali pula si pemilik toko 
berusaha menolaknya. Akhirnya, ketika 
kesabarannya hampir habis, ia berkata, 
“Tak bisakah Anda menerima seseorang 
bermurah hati kepada Anda?”
 Jawaban pemilik toko yang 
rendah hati itu memang singkat, tetapi 
merupakan nasihat yang luar biasa 

tentang sukacita dan kebahagiaan yang dapat muncul dari sikap 
murah hati. Tindakannya merupakan contoh dari kebenaran 
yang terkandung dalam Amsal 11:17, “Orang yang murah 
hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam 
menyiksa badannya sendiri.” Kita pun dapat meneladani W. F. 
Adeney yang menulis, “Tindakan belas kasih dimulai dengan 
derita dari kerelaan berkorban, tetapi segera hal itu akan 
membuahkan kedamaian dan sukacita dalam batin.”
 Saya mendorong Anda untuk mengasihi dan bersikap murah 
hati kepada orang lain. Anda akan mengalami bahwa berbuat 
baik akan berbuah manis. Itulah indahnya kemurahan hati.  
—RWD

Lakukanlah perbuatan baik yang sederhana;
Walaupun Anda tak melihat hasil akhirnya,

Kebaikan itu akan seperti gelombang ombak
Yang terus mengalir sampai kekekalan. —NN.

Berbuat baik hanya perlu waktu sesaat,  
tetapi hasilnya dapat dikenang seumur hidup.

BerMurah 
hati

Baca:
Amsal 11:17-21

Orang yang murah 
hati berbuat baik 
kepada diri sendiri, 
tetapi orang yang 
kejam menyiksa 
badannya sendiri.  
—Amsal 11:17

Hari ke-1 Liputan utama di majalah U.S 
News & World Report mengulas 

tentang kebahagiaan. Menurut artikel 
itu, para ilmuwan menemukan bahwa 
“pernikahan yang kokoh, ikatan 
keluarga, dan persahabatan akan 
menghasilkan kebahagiaan, demikian 
juga kerohanian dan rasa percaya diri. 
Pengharapan itu penting, sepenting 
perasaan bahwa hidup ini memiliki 
arti.” Akan tetapi, bagaimana jika 
beberapa elemen tersebut tak ada di 
dalam hidup kita? 
 Para peneliti berkata bahwa 
“menolong seseorang agar merasa lebih 
bahagia dapat memicu suatu proses 
yang akan mengarahkan kita pada 
hubungan yang lebih kokoh dengan 
sesama, pengharapan yang diperbarui, 

dan kebahagiaan yang terus-menerus meningkat.” Apa yang 
kita berikan akan menghasilkan sukacita di dalam hidup, 
lebih daripada yang kita peroleh. Alkitab berkata, “Ada yang 
menyebar harta, tetapi bertambah kaya . . . Siapa banyak 
memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia 
sendiri akan diberi minum” (Ams. 11:24-25).
 Adakah hal-hal sederhana yang bisa Anda lakukan hari 
ini untuk membahagiakan orang lain? Mungkin Anda 
bisa mengirim kartu, menelepon, atau berkenalan dengan 
teman baru. Menyimpan kebaikan takkan mendatangkan 
kebahagiaan. Kebahagiaan muncul ketika kita mementingkan 
kepentingan sesama dan membagikan apa yang telah Allah 
berikan kepada kita. Sikap seperti itu muncul dari hubungan 
kita dengan Kristus. Dari Dialah bertumbuh buah kemurahan 
hati, kebahagiaan, dan kasih.
 Apa yang akan Anda berikan hari ini? —DCM

Bukan yang kita punya, tetapi yang kita berikan,
Bukan yang kita lihat, tetapi bagaimana kita hidup—

Inilah hal-hal yang membangun dan memberkati
Yang membawa kita pada kebahagiaan. —NN.

Lebih bahagia memberi daripada menerima. —Yesus

MeMBeri 
KeBahagiaan

Baca:
Amsal 11:23-26 

Siapa banyak 
memberi berkat, 
diberi kelimpahan, 
siapa memberi 
minum, ia sendiri 
akan diberi minum. 
—Amsal 11:25

Hari ke-2 Setiap orang mencari kebahagiaan di 
dalam hidup, dan mereka melakukan 

banyak cara untuk mendapatkannya. 
Mereka mencarinya dalam wujud uang, 
pesta pora, program pengembangan 
diri, mobil mewah, rumah megah, atau 
dengan memperjuangkan sesuatu.
 Itu daftar yang keliru. Daftar yang 
benar ditemukan di Matius 5. Yesus 
mengajar kita bahwa kebahagiaan yang 
mendalam dan langgeng itu datang dari 
hubungan yang benar dengan Allah. Dia 
mengatakan bahwa kita diberkati, atau 
berbahagia, jika kita:
• Miskin di hadapan Allah—mengenali  
 kebutuhan kita yang mendalam akan  
 Allah.
• Berdukacita—menyadari keburukan  
 dosa dan sungguh-sungguh bertobat  
 dari dosa.

• Lemah lembut—menunjukkan pengendalian diri, bahkan  
  ketika kita diperlakukan tidak adil.
• Lapar dan haus akan kebenaran—kerinduan untuk menjadi 
  kudus dan murni.
• Murah hati—berbelaskasihan kepada orang lain, sama  
  seperti Allah telah berbelaskasihan kepada kita.
• Suci hati—bersikap setia dan tulus dalam pengabdian kita  
  kepada Kristus.
• Membawa damai—membagikan damai sejahtera yang  
  ditawarkan Kristus dan hidup damai dengan satu sama lain.
• Dianiaya—rela menderita demi nama Yesus.
 Anda mencari kebahagiaan? Ikutlah jalan Yesus. —JDB
 

Jika kita berserah kepada Kristus
Dan rela mengikut jalan-Nya,
Dia memberi hidup yang puas

Penuh makna setiap hari. —Sper

Kebahagiaan tergantung pada siapa diri Anda,  
bukan pada apa yang Anda miliki.

Mencari 
KeBahagiaan

Baca:
Matius 5:1-10 

Berbahagialah 
orang yang miskin 
di hadapan Allah, 
karena merekalah 
yang empunya 
Kerajaan Sorga.  
—Matius 5:3

Hari ke-3 Kita semua pernah mengalami 
kegembiraan dan kesedihan. 

Meski wajar jika kita lebih suka tertawa 
daripada bersedih, kita harus mengakui 
bahwa sebagian besar hikmat yang kita 
peroleh di dalam hidup ini dipelajari 
melalui masa-masa sedih yang kita 
alami. Namun, banyak orang Kristen 
yang tergila-gila mengejar kebahagiaan 
diri. Penulis kitab Pengkhotbah menilai 
usaha seperti itu sebagai kebodohan 
(7:3-4).
 Bertahun-tahun yang lalu, 
ketika diwawancarai mengenai 
pergumulannya melawan kanker, teolog 
Francis Schaeffer berkata, “Di dunia 
ini, orang mengejar kebahagiaan semu 
dengan berusaha tetap awet muda, 

sehat, dan kaya—dan tanpa mempedulikan siapa pun. Ada 
saja orang Kristen yang menganggap kebahagiaan semu itu 
sebagai ajaran Kristen. Namun kebahagiaan semu tersebut 
akan sirna ketika Anda tidak lagi muda, sehat, atau kaya, atau 
ketika Anda mulai menunjukkan kepedulian kepada orang-
orang yang menderita di sekitar Anda.”
 Apakah kebutuhan terbesar kita di dalam hidup? Apakah 
kebahagiaan? Mungkin kita ingin agar keadaan di sekitar 
kita berubah, dan ada kalanya keinginan kita itu terpenuhi. 
Namun kebutuhan kita yang terdalam sesungguhnya adalah 
hidup yang diubahkan. Kondisi sekitar yang berubah mungkin 
membuat kita lebih bahagia, tetapi suatu hidup yang diubahkan 
akan membuat kita menjadi lebih baik, karena hal itu akan 
membuat kita semakin serupa dengan Kristus.
 Apa yang paling Anda cari di dalam hidup ini? —JEY

Karena keadaan hidup terus berubah,
Kebahagiaan pun akan sirna;

Namun bila kita bersama Allah,
Sukacita batin akan dipelihara-Nya. —Sper

Kesalehanlah tujuan hidup kita—bukan kebahagiaan.

tuJuan 
utaMa

Baca:
Pengkhotbah 7:1-14

Bersedih lebih baik 
dari pada tertawa, 
karena muka muram 
membuat hati lega. 
—Pengkhotbah 7:3
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Anda dapat m
enerim

a secara langsung!	
Saya ingin m

enjadi pem
baca buku renungan Santapan R

ohani edisi triw
ulanan.

Saya ingin m
endapatkan buku-buku yang m

em
perlengkapi pertum

buhan im
an.

Berikan tanda” 3
” di tem

pat yang tersedia untuk m
endaftarkan diri Anda. 

U
ntuk m

em
proses perm

intaan Anda, kam
i m

em
inta Anda untuk m

em
berikan data Anda sebagai berikut.

Kam
i m

enjam
in bahw

a data Anda akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lain.

N
am

a Lengkap: __________________________________________________________________________________

Alam
at: _________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ Kode Pos: _______________________

Tel:  (R
um

ah) ____________________________(Kantor)_______________________(H
P)________________________

Pekerjaan: ______________________________________________________________________________________ 

E-m
ail: ______________________________________________________ Tgl. Lahir: ____________________________

Silakan m
engirim

 form
ulir yang telah diisi lengkap ke kantor O

ur Daily Bread M
inistries yang terdekat. (Daftar alam

at tercantum
 di bagian belakang pam

flet.)

Seorang ayah dan putranya yang 
masih kecil pergi memperbaiki 

suatu peralatan rumah tangga ke toko 
servis. Ketika sudah selesai, si ayah 
menanyakan biayanya.
 Namun pemilik toko itu menjawab, 
“Oh, tak perlu dibayar. Saya senang 
melakukannya untuk Anda!” Namun, 
si ayah merasa tidak enak menerima 
kebaikan seperti itu. Jadi ia terus 
mendesak si pemilik toko untuk mau 
menerima pembayaran.
 Berulang kali pula si pemilik toko 
berusaha menolaknya. Akhirnya, ketika 
kesabarannya hampir habis, ia berkata, 
“Tak bisakah Anda menerima seseorang 
bermurah hati kepada Anda?”
 Jawaban pemilik toko yang 
rendah hati itu memang singkat, tetapi 
merupakan nasihat yang luar biasa 

tentang sukacita dan kebahagiaan yang dapat muncul dari sikap 
murah hati. Tindakannya merupakan contoh dari kebenaran 
yang terkandung dalam Amsal 11:17, “Orang yang murah 
hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam 
menyiksa badannya sendiri.” Kita pun dapat meneladani W. F. 
Adeney yang menulis, “Tindakan belas kasih dimulai dengan 
derita dari kerelaan berkorban, tetapi segera hal itu akan 
membuahkan kedamaian dan sukacita dalam batin.”
 Saya mendorong Anda untuk mengasihi dan bersikap murah 
hati kepada orang lain. Anda akan mengalami bahwa berbuat 
baik akan berbuah manis. Itulah indahnya kemurahan hati.  
—RWD

Lakukanlah perbuatan baik yang sederhana;
Walaupun Anda tak melihat hasil akhirnya,

Kebaikan itu akan seperti gelombang ombak
Yang terus mengalir sampai kekekalan. —NN.

Berbuat baik hanya perlu waktu sesaat,  
tetapi hasilnya dapat dikenang seumur hidup.

BerMurah 
hati

Baca:
Amsal 11:17-21

Orang yang murah 
hati berbuat baik 
kepada diri sendiri, 
tetapi orang yang 
kejam menyiksa 
badannya sendiri.  
—Amsal 11:17

Hari ke-1 Liputan utama di majalah U.S 
News & World Report mengulas 

tentang kebahagiaan. Menurut artikel 
itu, para ilmuwan menemukan bahwa 
“pernikahan yang kokoh, ikatan 
keluarga, dan persahabatan akan 
menghasilkan kebahagiaan, demikian 
juga kerohanian dan rasa percaya diri. 
Pengharapan itu penting, sepenting 
perasaan bahwa hidup ini memiliki 
arti.” Akan tetapi, bagaimana jika 
beberapa elemen tersebut tak ada di 
dalam hidup kita? 
 Para peneliti berkata bahwa 
“menolong seseorang agar merasa lebih 
bahagia dapat memicu suatu proses 
yang akan mengarahkan kita pada 
hubungan yang lebih kokoh dengan 
sesama, pengharapan yang diperbarui, 

dan kebahagiaan yang terus-menerus meningkat.” Apa yang 
kita berikan akan menghasilkan sukacita di dalam hidup, 
lebih daripada yang kita peroleh. Alkitab berkata, “Ada yang 
menyebar harta, tetapi bertambah kaya . . . Siapa banyak 
memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia 
sendiri akan diberi minum” (Ams. 11:24-25).
 Adakah hal-hal sederhana yang bisa Anda lakukan hari 
ini untuk membahagiakan orang lain? Mungkin Anda 
bisa mengirim kartu, menelepon, atau berkenalan dengan 
teman baru. Menyimpan kebaikan takkan mendatangkan 
kebahagiaan. Kebahagiaan muncul ketika kita mementingkan 
kepentingan sesama dan membagikan apa yang telah Allah 
berikan kepada kita. Sikap seperti itu muncul dari hubungan 
kita dengan Kristus. Dari Dialah bertumbuh buah kemurahan 
hati, kebahagiaan, dan kasih.
 Apa yang akan Anda berikan hari ini? —DCM

Bukan yang kita punya, tetapi yang kita berikan,
Bukan yang kita lihat, tetapi bagaimana kita hidup—

Inilah hal-hal yang membangun dan memberkati
Yang membawa kita pada kebahagiaan. —NN.

Lebih bahagia memberi daripada menerima. —Yesus

MeMBeri 
KeBahagiaan

Baca:
Amsal 11:23-26 

Siapa banyak 
memberi berkat, 
diberi kelimpahan, 
siapa memberi 
minum, ia sendiri 
akan diberi minum. 
—Amsal 11:25

Hari ke-2 Setiap orang mencari kebahagiaan di 
dalam hidup, dan mereka melakukan 

banyak cara untuk mendapatkannya. 
Mereka mencarinya dalam wujud uang, 
pesta pora, program pengembangan 
diri, mobil mewah, rumah megah, atau 
dengan memperjuangkan sesuatu.
 Itu daftar yang keliru. Daftar yang 
benar ditemukan di Matius 5. Yesus 
mengajar kita bahwa kebahagiaan yang 
mendalam dan langgeng itu datang dari 
hubungan yang benar dengan Allah. Dia 
mengatakan bahwa kita diberkati, atau 
berbahagia, jika kita:
• Miskin di hadapan Allah—mengenali  
 kebutuhan kita yang mendalam akan  
 Allah.
• Berdukacita—menyadari keburukan  
 dosa dan sungguh-sungguh bertobat  
 dari dosa.

• Lemah lembut—menunjukkan pengendalian diri, bahkan  
  ketika kita diperlakukan tidak adil.
• Lapar dan haus akan kebenaran—kerinduan untuk menjadi 
  kudus dan murni.
• Murah hati—berbelaskasihan kepada orang lain, sama  
  seperti Allah telah berbelaskasihan kepada kita.
• Suci hati—bersikap setia dan tulus dalam pengabdian kita  
  kepada Kristus.
• Membawa damai—membagikan damai sejahtera yang  
  ditawarkan Kristus dan hidup damai dengan satu sama lain.
• Dianiaya—rela menderita demi nama Yesus.
 Anda mencari kebahagiaan? Ikutlah jalan Yesus. —JDB
 

Jika kita berserah kepada Kristus
Dan rela mengikut jalan-Nya,
Dia memberi hidup yang puas

Penuh makna setiap hari. —Sper

Kebahagiaan tergantung pada siapa diri Anda,  
bukan pada apa yang Anda miliki.

Mencari 
KeBahagiaan

Baca:
Matius 5:1-10 

Berbahagialah 
orang yang miskin 
di hadapan Allah, 
karena merekalah 
yang empunya 
Kerajaan Sorga.  
—Matius 5:3

Hari ke-3 Kita semua pernah mengalami 
kegembiraan dan kesedihan. 

Meski wajar jika kita lebih suka tertawa 
daripada bersedih, kita harus mengakui 
bahwa sebagian besar hikmat yang kita 
peroleh di dalam hidup ini dipelajari 
melalui masa-masa sedih yang kita 
alami. Namun, banyak orang Kristen 
yang tergila-gila mengejar kebahagiaan 
diri. Penulis kitab Pengkhotbah menilai 
usaha seperti itu sebagai kebodohan 
(7:3-4).
 Bertahun-tahun yang lalu, 
ketika diwawancarai mengenai 
pergumulannya melawan kanker, teolog 
Francis Schaeffer berkata, “Di dunia 
ini, orang mengejar kebahagiaan semu 
dengan berusaha tetap awet muda, 

sehat, dan kaya—dan tanpa mempedulikan siapa pun. Ada 
saja orang Kristen yang menganggap kebahagiaan semu itu 
sebagai ajaran Kristen. Namun kebahagiaan semu tersebut 
akan sirna ketika Anda tidak lagi muda, sehat, atau kaya, atau 
ketika Anda mulai menunjukkan kepedulian kepada orang-
orang yang menderita di sekitar Anda.”
 Apakah kebutuhan terbesar kita di dalam hidup? Apakah 
kebahagiaan? Mungkin kita ingin agar keadaan di sekitar 
kita berubah, dan ada kalanya keinginan kita itu terpenuhi. 
Namun kebutuhan kita yang terdalam sesungguhnya adalah 
hidup yang diubahkan. Kondisi sekitar yang berubah mungkin 
membuat kita lebih bahagia, tetapi suatu hidup yang diubahkan 
akan membuat kita menjadi lebih baik, karena hal itu akan 
membuat kita semakin serupa dengan Kristus.
 Apa yang paling Anda cari di dalam hidup ini? —JEY

Karena keadaan hidup terus berubah,
Kebahagiaan pun akan sirna;

Namun bila kita bersama Allah,
Sukacita batin akan dipelihara-Nya. —Sper

Kesalehanlah tujuan hidup kita—bukan kebahagiaan.

tuJuan 
utaMa

Baca:
Pengkhotbah 7:1-14

Bersedih lebih baik 
dari pada tertawa, 
karena muka muram 
membuat hati lega. 
—Pengkhotbah 7:3
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Ingatkah Anda dengan stiker bundar kuning dengan wajah 
tersenyum lebar yang sering tertera di alat-alat tulis dan 
kartu pos? Stiker wajah ini sering disertai pesan singkat, 
“Tersenyumlah” atau “Bahagialah selalu”.
 Semua orang ingin bahagia. Semua orang mencari 
kebahagiaan. Kita mencarinya dalam wujud uang, kesenangan, 
pesta pora, program pengembangan diri, harta kekayaan, 
mobil mewah, rumah megah, atau dengan memperjuangkan 
sesuatu. Namun pencarian kita gagal untuk menemukan harta 
yang sulit digapai itu. Kebahagiaan tidak akan ditemukan 
dengan cara mencarinya. Kebahagiaan adalah berkat 
tambahan yang kita peroleh ketika kita menjalin persekutuan 
yang akrab dengan Allah. Ketika mendapatkannya, kita 
akan mengalami dalamnya kebahagiaan yang takkan bisa 
diberikan oleh orang atau harta. Itulah yang dimaksudkan 
Salomo, orang paling bijaksana yang pernah hidup, ketika 
berkata: “Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan”  
(Ams. 16:20).
 Bahagiakah Anda? Anda bisa mengalaminya.
 Renungan-renungan terpilih ini diambil dari buku 
renungan Santapan Rohani. Jika Anda menikmati renungan-
renungan ini dan ingin menerima buku renungan Santapan 
Rohani secara rutin, silakan mengisi formulir permohonan 
yang tersedia dan mengirimkannya kembali kepada kami. 
Anda dapat menerima materi-materi yang kami terbitkan 
tanpa dikenai biaya apa pun.

Mencari KebahagiaanTidak ada kepuasan sejati di dunia ini. 
Baik pernikahan, keluarga, uang, 

ketenaran, pengetahuan, perjalanan, 
olahraga, maupun prestasi akademis 
tidak akan dapat melengkapi sukacita 
kita. Kepuasan yang kita peroleh dari 
segala jerih payah kita akan segera 
hilang dan hanya tinggal kenangan, 
kalaupun hal-hal tersebut masih dapat 
kita ingat.
 Memang, pasti ada sejumlah 
peristiwa membahagiakan di sepanjang 
perjalanan hidup, serta momen-momen 
tak terduga yang membawa sukacita luar 
biasa. Namun, momen-momen tersebut 
pun hanya sementara, dan kita tidak 
akan pernah dapat kembali ke masa 
lalu untuk mengalami dan merasakan 
kembali sensasi sukacita tersebut.
 Lalu, mengapa kita terus-menerus 
mencari sesuatu yang dapat memuaskan 

kita? Jawabannya sederhana, karena memang demikian sifat 
dasar kita. Sadar atau tidak, sebenarnya jiwa kita haus akan 
Allah. Setiap keinginan, cita-cita, dan kerinduan jiwa kita 
mengungkapkan kebutuhan kita akan Allah. Kita dilahirkan 
untuk mengalami kasih-Nya dan kita tidak dapat hidup tanpa 
kasih itu. Dialah kebahagiaan yang selama ini kita cari dalam 
hidup. Segala sesuatu yang kita rindukan dapat ditemukan di 
dalam Dia yang memang lebih dari segalanya.
 Oleh karena itu, ketika Anda merasa resah dan haus 
akan sesuatu yang lebih di dalam hidup ini, terimalah 
undangan Yesus untuk “datang kepada-[Nya] dan minum” 
(Yoh. 7:37). Datanglah kepada-Nya, nikmatilah anugerah dan 
pengampunan-Nya yang berlimpah, dan alamilah sukacita 
yang sejati. —DHR

Kenal Yesus, hatiku senang,
Di dalam-Nya hidup manislah,

Ku diubah, jauh dari dosa,
Hatiku senanglah. —Stanphill

(Buku Lagu Perkantas, No. 157)

Untuk memperoleh kebahagiaan kekal,  
kita harus mengenal Kristus.

Dalam mitologi Yunani, Raja 
Tantalus membuat para dewa marah 

sehingga ia dihukum di dalam dunia 
orang mati. Ia ditempatkan di dalam 
danau dengan air setinggi dagu, tetapi 
setiap kali ia berusaha memuaskan rasa 
dahaganya, air danau tiba-tiba menjadi 
surut. Di atas kepalanya tergantung 
buah-buahan yang lezat, tetapi ketika 
ia berusaha memuaskan rasa laparnya, 
ranting-ranting buah tersebut luput dari 
jangkauannya. Oleh karena itu, Tantalus 
menjadi lambang dari rasa frustrasi yang 
mendalam. Kini namanya digunakan 
sebagai kata kerja bahasa Inggris, yakni 
tantalize (menggoda).
 Di luar dari hubungan dengan 
Allah, banyak hal dalam hidup ini 
yang begitu menggoda tetapi berujung 
sia-sia. Penulis kitab Pengkhotbah 
berusaha mencari kebahagiaan melalui 
pengetahuan, kesenangan, kekayaan, 
dan pekerjaan. Namun, tak satu pun 

dapat memuaskan jiwanya yang dahaga. Oleh karena itu, ia 
menulis, “Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah 
dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan 
untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah 
kesia-siaan” (ay.11). Barulah ketika memusatkan perhatian 
untuk mengenal dan menyenangkan Allah (12:13-14), ia 
menemukan tujuan hidup yang sejati.
 Bila Anda telah tergoda oleh sesuatu yang Anda pikir 
akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian, dan Anda 
justru merasa kecewa dan frustrasi, datanglah kepada Yesus. 
Dia berjanji, “Aku akan memberi kelegaan kepadamu” 
(Mat. 11:28). Anda akan bersukacita mendapati bahwa Dia 
mempunyai segalanya yang selama ini Anda harapkan—
bahkan lebih dari segalanya. —HGB

Kebahagiaan takkan ditemukan
Manakala kita mengejarnya;

Kebahagiaan ada di dalam Yesus
Dan pada karya penebusan-Nya. —D. DeHaan

“Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, 
ia tidak akan lapar lagi.” —Yesus

Satu-Satunya 
Jalan MenJadi 
Bahagia

Baca:
Yohanes 7:25-39

Yesus berdiri 
dan berseru: 
“Barangsiapa haus, 
baiklah ia datang 
kepada-Ku dan 
minum!”  
—Yohanes 7:37 

Menggoda

Baca:
Pengkhotbah 2:1-11

Ketika aku meneliti 
segala pekerjaan 
yang telah dilakukan 
tanganku dan segala 
usaha yang telah 
kulakukan untuk itu 
dengan jerih payah, 
lihatlah, segala 
sesuatu adalah kesia-
siaan dan usaha 
menjaring angin.  
—Pengkhotbah 2:11 

Hari ke-5 Hari ke-6

Mencari
Kebahagiaan
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“Berbahagialah orang yang percaya  
kepada Tuhan.” —Amsal 16:20
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Ingatkah Anda dengan stiker bundar kuning dengan wajah 
tersenyum lebar yang sering tertera di alat-alat tulis dan 
kartu pos? Stiker wajah ini sering disertai pesan singkat, 
“Tersenyumlah” atau “Bahagialah selalu”.
 Semua orang ingin bahagia. Semua orang mencari 
kebahagiaan. Kita mencarinya dalam wujud uang, kesenangan, 
pesta pora, program pengembangan diri, harta kekayaan, 
mobil mewah, rumah megah, atau dengan memperjuangkan 
sesuatu. Namun pencarian kita gagal untuk menemukan harta 
yang sulit digapai itu. Kebahagiaan tidak akan ditemukan 
dengan cara mencarinya. Kebahagiaan adalah berkat 
tambahan yang kita peroleh ketika kita menjalin persekutuan 
yang akrab dengan Allah. Ketika mendapatkannya, kita 
akan mengalami dalamnya kebahagiaan yang takkan bisa 
diberikan oleh orang atau harta. Itulah yang dimaksudkan 
Salomo, orang paling bijaksana yang pernah hidup, ketika 
berkata: “Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan”  
(Ams. 16:20).
 Bahagiakah Anda? Anda bisa mengalaminya.
 Renungan-renungan terpilih ini diambil dari buku 
renungan Santapan Rohani. Jika Anda menikmati renungan-
renungan ini dan ingin menerima buku renungan Santapan 
Rohani secara rutin, silakan mengisi formulir permohonan 
yang tersedia dan mengirimkannya kembali kepada kami. 
Anda dapat menerima materi-materi yang kami terbitkan 
tanpa dikenai biaya apa pun.

Mencari KebahagiaanTidak ada kepuasan sejati di dunia ini. 
Baik pernikahan, keluarga, uang, 

ketenaran, pengetahuan, perjalanan, 
olahraga, maupun prestasi akademis 
tidak akan dapat melengkapi sukacita 
kita. Kepuasan yang kita peroleh dari 
segala jerih payah kita akan segera 
hilang dan hanya tinggal kenangan, 
kalaupun hal-hal tersebut masih dapat 
kita ingat.
 Memang, pasti ada sejumlah 
peristiwa membahagiakan di sepanjang 
perjalanan hidup, serta momen-momen 
tak terduga yang membawa sukacita luar 
biasa. Namun, momen-momen tersebut 
pun hanya sementara, dan kita tidak 
akan pernah dapat kembali ke masa 
lalu untuk mengalami dan merasakan 
kembali sensasi sukacita tersebut.
 Lalu, mengapa kita terus-menerus 
mencari sesuatu yang dapat memuaskan 

kita? Jawabannya sederhana, karena memang demikian sifat 
dasar kita. Sadar atau tidak, sebenarnya jiwa kita haus akan 
Allah. Setiap keinginan, cita-cita, dan kerinduan jiwa kita 
mengungkapkan kebutuhan kita akan Allah. Kita dilahirkan 
untuk mengalami kasih-Nya dan kita tidak dapat hidup tanpa 
kasih itu. Dialah kebahagiaan yang selama ini kita cari dalam 
hidup. Segala sesuatu yang kita rindukan dapat ditemukan di 
dalam Dia yang memang lebih dari segalanya.
 Oleh karena itu, ketika Anda merasa resah dan haus 
akan sesuatu yang lebih di dalam hidup ini, terimalah 
undangan Yesus untuk “datang kepada-[Nya] dan minum” 
(Yoh. 7:37). Datanglah kepada-Nya, nikmatilah anugerah dan 
pengampunan-Nya yang berlimpah, dan alamilah sukacita 
yang sejati. —DHR

Kenal Yesus, hatiku senang,
Di dalam-Nya hidup manislah,

Ku diubah, jauh dari dosa,
Hatiku senanglah. —Stanphill

(Buku Lagu Perkantas, No. 157)

Untuk memperoleh kebahagiaan kekal,  
kita harus mengenal Kristus.

Dalam mitologi Yunani, Raja 
Tantalus membuat para dewa marah 

sehingga ia dihukum di dalam dunia 
orang mati. Ia ditempatkan di dalam 
danau dengan air setinggi dagu, tetapi 
setiap kali ia berusaha memuaskan rasa 
dahaganya, air danau tiba-tiba menjadi 
surut. Di atas kepalanya tergantung 
buah-buahan yang lezat, tetapi ketika 
ia berusaha memuaskan rasa laparnya, 
ranting-ranting buah tersebut luput dari 
jangkauannya. Oleh karena itu, Tantalus 
menjadi lambang dari rasa frustrasi yang 
mendalam. Kini namanya digunakan 
sebagai kata kerja bahasa Inggris, yakni 
tantalize (menggoda).
 Di luar dari hubungan dengan 
Allah, banyak hal dalam hidup ini 
yang begitu menggoda tetapi berujung 
sia-sia. Penulis kitab Pengkhotbah 
berusaha mencari kebahagiaan melalui 
pengetahuan, kesenangan, kekayaan, 
dan pekerjaan. Namun, tak satu pun 

dapat memuaskan jiwanya yang dahaga. Oleh karena itu, ia 
menulis, “Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah 
dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan 
untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah 
kesia-siaan” (ay.11). Barulah ketika memusatkan perhatian 
untuk mengenal dan menyenangkan Allah (12:13-14), ia 
menemukan tujuan hidup yang sejati.
 Bila Anda telah tergoda oleh sesuatu yang Anda pikir 
akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian, dan Anda 
justru merasa kecewa dan frustrasi, datanglah kepada Yesus. 
Dia berjanji, “Aku akan memberi kelegaan kepadamu” 
(Mat. 11:28). Anda akan bersukacita mendapati bahwa Dia 
mempunyai segalanya yang selama ini Anda harapkan—
bahkan lebih dari segalanya. —HGB

Kebahagiaan takkan ditemukan
Manakala kita mengejarnya;

Kebahagiaan ada di dalam Yesus
Dan pada karya penebusan-Nya. —D. DeHaan

“Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, 
ia tidak akan lapar lagi.” —Yesus

Satu-Satunya 
Jalan MenJadi 
Bahagia

Baca:
Yohanes 7:25-39

Yesus berdiri 
dan berseru: 
“Barangsiapa haus, 
baiklah ia datang 
kepada-Ku dan 
minum!”  
—Yohanes 7:37 

Menggoda

Baca:
Pengkhotbah 2:1-11

Ketika aku meneliti 
segala pekerjaan 
yang telah dilakukan 
tanganku dan segala 
usaha yang telah 
kulakukan untuk itu 
dengan jerih payah, 
lihatlah, segala 
sesuatu adalah kesia-
siaan dan usaha 
menjaring angin.  
—Pengkhotbah 2:11 

Hari ke-5 Hari ke-6

Mencari
Kebahagiaan
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“Berbahagialah orang yang percaya  
kepada Tuhan.” —Amsal 16:20

GW856

Indonesian “Pursuit of Happiness”

Persembahan kasih seberapa pun dari para sahabat memampukan  
Our Daily Bread Ministries untuk menjangkau orang-orang dengan hikmat 
Alkitab yang mengubahkan hidup. Kami tidak didanai atau berada di 
bawah kelompok atau denominasi apa pun.
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Takkan Pernah Sendiri
“Sendirian” merupakan salah satu kata yang paling 
memilukan tentang keberadaan seseorang. Kesendirian 
dapat melanda siapa saja tanpa membedakan usia, ras, 
kebangsaan, status sosial, atau kecerdasan seseorang. 
Dengan lebih dari 7 miliar orang mendiami muka bumi 
ini, dunia kita adalah tempat yang sangat ramai; tetapi 
masih saja kita sering merasa sendirian, dan begitu 
kesepian.
 Bahkan sebelum dosa memasuki dunia, Sang Pencipta 
pernah menyatakan bahwa tidak baik kalau manusia 
itu seorang diri saja. Allah menciptakan kita sebagai 
makhluk yang berelasi dan memberi kita suatu kapasitas 
dan kebutuhan yang besar akan pertemanan dan 
kebersamaan. 
 Pernahkah Anda merasa sendirian, benar-benar 
sendirian? Jika ya, ada kabar baik untuk Anda. Ada 
satu Sahabat—Sahabat terbaik—yang tidak akan pernah 
membiarkan Anda atau meninggalkan Anda. Artikel-
artikel pilihan dari renungan Santapan Rohani berikut 
akan menjelaskan lebih lanjut tentang Sahabat sejati itu. 
 Jika Anda menikmati renungan ini dan ingin 
menerimanya secara rutin, Anda dapat menerimanya 
dalam bentuk buku, e-mail, atau melalui aplikasi ponsel. 
Silakan membaca halaman terakhir untuk mengetahui 
caranya. Anda dapat menerima materi-materi yang 
kami terbitkan tanpa dikenai biaya apa pun.

EDITOR: Dwiyanto, Natalia Endah
DESAIN & PENATA LETAK: Andy Liaw
FOTO: Shutterstock.com
Kutipan ayat diambil dari teks Alkitab Terjemahan Baru Indonesia, LAI ©1974. 
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Indonesian ‘Never Alone’

Takkan Pernah Sendiri

Pernahkah Anda merasa sendirian—benar-benar 
sendirian? Banyak orang bisa menjawab ya karena 
mereka mengalaminya dalam hidup sehari-hari. 

Maksud saya bukanlah orang-orang yang tinggal di 
pondok terpencil di atas gunung dan jauh dari peradaban, 
melainkan tentang mereka yang merasa sendirian di 
tengah keramaian suatu pusat 
perbelanjaan atau di dalam gereja 
yang penuh dengan jemaat.
 Yang saya maksud ialah orang 
yang tidak bisa menemukan 
seorang pun sebagai teman 
bergaulnya. Mungkin mereka 
masih baru di lingkungannya. 
Mungkin mereka baru saja 
kehilangan pasangan hidup 
mereka. Bisa saja mereka merasa 
sendirian karena menganggap dirinya berbeda, aneh,  
dan tidak bisa menjalin hubungan yang normal dengan 
orang lain. 
 Pernahkah Anda merasa sendirian—benar-benar 
sendirian? Jika pernah, ada kabar baik untuk Anda. 
Apabila Anda telah mengundang Kristus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat dalam hidup Anda secara pribadi, Anda 
takkan pernah sendirian. Dia selalu hadir dalam hidup 
Anda. Dia berjanji: “Aku menyertai kamu senantiasa 
sampai kepada akhir zaman” (MATIUS 28:20). Bahkan 
Allah Bapa pun berjanji: “Aku sekali-kali tidak akan 
membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan 
meninggalkan engkau” (IBRANI 13:5). Seperti pemazmur, 
sadarilah bahwa Anda tidak dapat pergi ke mana pun 
tanpa penyertaan Allah (MAZMUR 139:7). 
 Kita semua memang membutuhkan teman yang tampak 
secara fisik, tetapi kita tidak boleh mengabaikan kehadiran 
Tuhan yang nyata. Kita dapat meyakini kebenaran itu. 
Bersama-Nya, kita takkan pernah sendiri.    DAVE BRANON 
 

Hari ke-6

Ke mana aku 
dapat pergi 
menjauhi roh-Mu, 
ke mana aku 
dapat lari dari 
hadapan-Mu? 
Mazmur 139:7

Kehadiran Allah merupakan salah satu 
anugerah-Nya bagi kita.

BACAAN HARI INI
Mazmur 139:1-12

Takkan Pernah 
Sendiri

Temukan kasih yang tak pernah 
meninggalkan Anda

WR534

Apakah Anda ingin tahu lebih banyak 
tentang Yesus, apa yang telah 
disediakan-Nya untuk Anda,  
dan bagaimana Anda dapat  

mengenal-Nya?

Tersedia buklet berjudul Kisah tentang 
Pengharapan, yang dapat lebih jauh 

memperkenalkan tentang Yesus kepada 
Anda. Buklet ini dapat Anda peroleh 

tanpa dikenakan biaya. Silakan menghubungi kami 
untuk mendapatkannya atau memindai QR-code ini  

dengan ponsel Anda untuk membaca materinya 
secara online.

Anda juga dapat mengakses  
santapanrohani.org  

untuk melihat materi cetak maupun 
materi digital yang kami terbitkan.

Materi kami tidak dikenakan biaya.  
Pelayanan kami didukung lewat  

persembahan kasih dari para pembaca kami.
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Ingin lebih mengenal Tuhan?
Bacalah firman-Nya  

dengan bantuan renungan 
Santapan Rohani 

Materi kami tidak dikenakan biaya. 
Pelayanan kami didukung oleh 

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Pilihlah media yang sesuai untuk Anda.

CETAK
Menerima edisi 

cetak secara 
triwulan.

APLIKASI
Our Daily Bread/ 
Santapan Rohani
di Android & iOS.

E-MAIL
Menerima e-mail 

secara harian.

H U B U N G I  K A M I :

+62 21 2902 8950
+62 815 8611 1002
+62 878 7878 9978

   Santapan.Rohani
     indonesia@odb.org

santapanrohani.org
ourdailybread.org/locations/
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dengan bantuan renungan 
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Takkan Pernah Sendiri
“Sendirian” merupakan salah satu kata yang paling 
memilukan tentang keberadaan seseorang. Kesendirian 
dapat melanda siapa saja tanpa membedakan usia, ras,
kebangsaan, status sosial, atau kecerdasan seseorang.
Dengan lebih dari 7 miliar orang mendiami muka bumi 
ini, dunia kita adalah tempat yang sangat ramai; tetapi 
masih saja kita sering merasa sendirian, dan begitu 
kesepian.

Bahkan sebelum dosa memasuki dunia, Sang Pencipta 
pernah menyatakan bahwa tidak baik kalau manusia 
itu seorang diri saja. Allah menciptakan kita sebagai 
makhluk yang berelasi dan memberi kita suatu kapasitas 
dan kebutuhan yang besar akan pertemanan dan
kebersamaan.

Pernahkah Anda merasa sendirian, benar-benar
sendirian? Jika ya, ada kabar baik untuk Anda. Ada
satu Sahabat—Sahabat terbaik—yang tidak akan pernah
membiarkan Anda atau meninggalkan Anda. Artikel-
artikel pilihan dari renungan Santapan Rohani berikut
akan menjelaskan lebih lanjut tentang Sahabat sejati itu.

Jika Anda menikmati renungan ini dan ingin
menerimanya secara rutin, Anda dapat menerimanya 
dalam bentuk buku, e-mail, atau melalui aplikasi ponsel.
Silakan membaca halaman terakhir untuk mengetahui 
caranya. Anda dapat menerima materi-materi yang
kami terbitkan tanpa dikenai biaya apa pun.

EDITOR: Dwiyanto, Natalia Endah
DESAIN & PENATA LETAK: Andy Liaw
FOTO: Shutterstock.com
Kutipan ayat diambil dari teks Alkitab Terjemahan Baru Indonesia, LAI ©1974.
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Indonesian ‘Never Alone’

Takkan Pernah Sendiri

Pernahkah Anda merasa sendirian—benar-benar
sendirian? Banyak orang bisa menjawab ya karena 
mereka mengalaminya dalam hidup sehari-hari.

Maksud saya bukanlah orang-orang yang tinggal di
pondok terpencil di atas gunung dan jauh dari peradaban,
melainkan tentang mereka yang merasa sendirian di 
tengah keramaian suatu pusat
perbelanjaan atau di dalam gereja 
yang penuh dengan jemaat.

Yang saya maksud ialah orang 
yang tidak bisa menemukan
seorang pun sebagai teman
bergaulnya. Mungkin mereka
masih baru di lingkungannya.
Mungkin mereka baru saja
kehilangan pasangan hidup
mereka. Bisa saja mereka merasa 
sendirian karena menganggap dirinya berbeda, aneh,
dan tidak bisa menjalin hubungan yang normal dengan 
orang lain.

Pernahkah Anda merasa sendirian—benar-benar
sendirian? Jika pernah, ada kabar baik untuk Anda.
Apabila Anda telah mengundang Kristus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat dalam hidup Anda secara pribadi, Anda 
takkan pernah sendirian. Dia selalu hadir dalam hidup 
Anda. Dia berjanji: “Aku menyertai kamu senantiasa 
sampai kepada akhir zaman” (MATIUS 28:20). Bahkan
Allah Bapa pun berjanji: “Aku sekali-kali tidak akan 
membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan
meninggalkan engkau” (IBRANI 13:5). Seperti pemazmur,
sadarilah bahwa Anda tidak dapat pergi ke mana pun 
tanpa penyertaan Allah (MAZMUR 139:7). 

Kita semua memang membutuhkan teman yang tampak
secara fisik, tetapi kita tidak boleh mengabaikan kehadiran
Tuhan yang nyata. Kita dapat meyakini kebenaran itu.
Bersama-Nya, kita takkan pernah sendiri. DAVE BRANON

Hari ke-6

Ke mana aku
dapat pergi
menjauhi roh-Mu,
ke mana aku
dapat lari dari
hadapan-Mu?
Mazmur 139:7

Kehadiran Allah merupakan salah satu 
anugerah-Nya bagi kita.

BACAAN HARI INI
Mazmur 139:1-12

Takkan Pernah
Sendiri

Temukan kasih yang tak pernah
meninggalkan Anda

Apakah Anda ingin tahu lebih banyak
tentang Yesus, apa yang telah
disediakan-Nya untuk Anda,
dan bagaimana Anda dapat

mengenal-Nya?

Tersedia buklet berjudul Kisah tentang
Pengharapan, yang dapat lebih jauh

memperkenalkan tentang Yesus kepada
Anda. Buklet ini dapat Anda peroleh

tanpa dikenakan biaya. Silakan menghubungi kami
untuk mendapatkannya atau memindai QR-code ini

dengan ponsel Anda untuk membaca materinya
secara online.

Anda juga dapat mengakses
santapanrohani.org

untuk melihat materi cetak maupun
materi digital yang kami terbitkan.

Materi kami tidak dikenakan biaya.  
Pelayanan kami didukung lewat  

persembahan kasih dari para pembaca kami.
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Ingin lebih mengenal Tuhan?
Bacalah firman-Nya  

dengan bantuan renungan 
Santapan Rohani 

Materi kami tidak dikenakan biaya.
Pelayanan kami didukung oleh

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Pilihlah media yang sesuai untuk Anda.

CETAK
Menerima edisi 

cetak secara 
triwulan.

APLIKASI
Our Daily Bread/ 
Santapan Rohani
di Android & iOS.

E-MAIL
Menerima e-mail 

secara harian.

H U B U N G I  K A M I :

+62 21 2902 8950
+62 815 8611 1002
+62 878 7878 9978

  Santapan.Rohani
     indonesia@odb.org

santapanrohani.org
ourdailybread.org/locations/
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Ingin lebih mengenal Tuhan?
Bacalah firman-Nya

dengan bantuan renungan
Santapan Rohani

Materi kami tidak dikenakan biaya.
Pelayanan kami didukung oleh

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Pilihlah media yang sesuai untuk Anda.

CETAK
Menerima edisi 

cetak secara 
triwulan.

APLIKASI
Our Daily Bread/
Santapan Rohani
di Android & iOS.

E-MAIL
Menerima e-mail 

secara harian.

H U B U N G I  K A M I :

+62 21 2902 8950
+62 815 8611 1002
+62 878 7878 9978

  Santapan.Rohani
   indonesia@odb.org
santapanrohani.org

ourdailybread.org/locations/






