Ayat-ayat Alkitab untuk anak-anak

Jika kau mempunyai
kemampuan untuk berbuat
baik kepada orang yang
memerlukan kebaikanmu,
janganlah menolak untuk
melakukan hal itu. Janganlah
menyuruh sesamamu
menunggu sampai besok, kalau
pada saat ini juga engkau dapat
menolongnya. Kalau orang
minta sesuatu kepadamu,
berikanlah kepadanya. Dan
jangan juga menolak orang
yang mau meminjam sesuatu
daripadamu.

Berilah kepada orang lain,
supaya Allah juga memberikan
kepadamu; kalian akan
menerima pemberian
berlimpah-limpah yang sudah
ditakar padat-padat untukmu.
Sebab takaran yang kalian pakai
untuk orang lain akan dipakai
Allah untukmu. (Amsal 3:27-28,
Matius 5:42, Lukas 6:38)

Ada orang suka memberi, tapi bertambah kaya, ada yang suka menghemat, tapi bertambah miskin papa.
Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan, orang yang suka menolong akan ditolong juga.
Berilah kepadanya dengan senang hati dan rela, maka Tuhan Allahmu akan memberkati segala usahamu.
Setiap orang harus membawa persembahan menurut kemampuannya, sesuai dengan banyaknya rezeki
yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. (Amsal 11:24-25, Ulangan 15:10, 16:17)

Orang yang menabur benih sedikit-sedikit akan memungut hasil yang sedikit juga. Tetapi orang yang menabur
benih banyak-banyak akan memungut hasil yang banyak juga. Setiap orang harus memberi menurut kerelaan
hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang
memberi dengan senang hati. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah, supaya
kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan; bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan
beramal. Dalam Alkitab tertulis begini tentang Allah, “Ia menghambur-hamburkan kepada orang miskin;
kebaikan hati-Nya kekal selama-lamanya. (2 Korintus 9:6-9)

“Ada seorang yang kaya, tanahnya memberi hasil yang banyak. Orang itu berpikir-pikir lalu mengatakan, ‘Apa
yang harus kulakukan? Aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan semua hasil panen.’ Dan katanya, ‘Aku
tahu yang akan kulakukan. Aku akan membongkar lumbung-lumbungku dan akan kubangun yang lebih besar
dan menyimpan semua hasil panen dan barangku di dalam lumbung baruku. Dan kukatakan kepada diriku
bahwa aku sudah mempunyai banyak persediaan, cukup untuk bertahun-tahun. Tenanglah, makan, minum,
dan bersenang-senanglah.’ Allah berkata kepada orang itu, ‘Orang bodoh, malam ini juga engkau akan
meninggal. Lalu siapa akan miliki semua barang yang engkau simpan itu?’ Demikianlah yang terjadi pada orang
yang menyimpan harta bagi dirinya, ia tidak kaya di hadapan Allah." - Yesus (Lukas 12:16-21)
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