
Tuhan Yesus 
Memberimu 

Sukacita Kekal

Apakah sukacita yang kekal itu?
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Bersukacitalah!

FILIPI 4
4 Bersukacitalah senantiasa 
dalam Tuhan! Sekali lagi 
kukatakan: Bersukacitalah!

Surat Filipi – ditulis dari dalam penjara Roma pada tahun 
62/63 Masehi.
Ini adalah surat Paulus yang paling kaya mengenai sukacita 
di tengah-tengah segala keadaan hidup (Flp.1:4,12; 
Flp.2:17-18; Flp.4:4,11-13).
Kata sukacita disebutkan 12x.

Pengantar Full Life Study Bible - Filipi
https://www.sabda.org/sabdaweb/biblical/intro/?b=50

Situasi dan kondisi yang seharusnya dialami oleh Paulus 
adalah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Namun 
sebaliknya, rasul Paulus malah dipenuhi dengan sukacita 
surgawi yang mengalir keluar dengan deras dan kekal, 
aliran sukacita yang dapat terus kita pelajari dan alami 
sampai saat ini!

Mengapa kita bersukacita?
DITERIMA - LUKAS 19; malaikat di surga bersukacita
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5 Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan 
berkata: "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini Aku 
harus menumpang di rumahmu."
6 Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan 
sukacita.

DISELAMATKAN – KISAH RASUL 8
35 Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu 
ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.
36 Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di 
suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu: "Lihat, di 
situ ada air; apakah halangannya, jika aku dibaptis?"
37 Sahut Filipus: "Jika tuan percaya dengan segenap hati, 
boleh." Jawabnya: "Aku percaya, bahwa Yesus Kristus 
adalah Anak Allah."
38 Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta 
itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun 
sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia.
39 Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba 
melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia 
meneruskan perjalanannya dengan sukacita.
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Bersukacitalah!
(1) Berdoa dengan sukacita
FILIPI 1 3 Aku mengucap syukur 
kepada Allahku setiap kali aku 
mengingat kamu.
4 Dan setiap kali aku berdoa 
untuk kamu semua, aku selalu 
berdoa dengan sukacita.

Sukacita sejati BUKAN untuk dinikmati diri kita sendiri. 
Melainkan sukacita yang mengalir & bekerja, bahkan 
berbuah!

Berdoa dari dalam penjara: dari balik jeruji, di balik 
keterbatasan, tetap menjadi berkat, karena ada sukacita 
yang terus mengalir. Bukan hanya sukacita bekas / dalam 
kenangan.

Tuhan Yesus memberimu sukacita kekal!
Tidak ada yang dapat membendung sukacita kekal dari 
Tuhan Yesus.
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Bersukacitalah!
(2) Sukacita di dalam 
penderitaan Kristus
FILIPI 2 17 Tetapi sekalipun 
darahku dicurahkan pada korban 
dan ibadah imanmu, aku 
bersukacita dan aku bersukacita 
dengan kamu sekalian.
18 Dan kamu juga harus
bersukacita demikian dan 
bersukacitalah dengan aku.

Sekalipun harus menderita karena nama Kristus, untuk 
kemajuan orang lain, Paulus tetap bersukacita.

Tanda orang yang memiliki sukacita kekal: tidak ada 
persungutan dan perbantahan Flp.2:14-15.

FILIPI 2
14 Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-
sungut dan berbantah-bantahan,
15 supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai 
anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah 
angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, 
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti 
bintang-bintang di dunia,

Mengimpartasikan sukacita! Sukacita sejati adalah 
sukacita yang dibagikan pada orang lain sehingga dapat 
merasakan sukacita yang sama.
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Bersukacitalah!
(3) Sukacita di dalam segala keadaan
FILIPI 4 12 Aku tahu apa itu kekurangan
dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam 
segala hal dan dalam segala perkara 
tidak ada sesuatu yang merupakan 
rahasia bagiku; baik dalam hal kenyang, 
maupun dalam hal kelaparan, baik 
dalam hal kelimpahan maupun dalam 
hal kekurangan.
13 Segala perkara dapat kutanggung di 
dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku.

Sukacita kekal = sukacita yang tidak dipengaruhi oleh 
situasi kondisi di sekeliling yang cepat berubah-ubah.

Sukacita yang memberi kekuatan pada diri sendiri dan 
menjadi teladan hidup bagi orang di sekeliling kita.
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AMSAL 15 13 Hati yang gembira 
membuat muka berseri-seri, tetapi 
kepedihan hati mematahkan 
semangat.
AMSAL 15 15 Hari orang 
berkesusahan buruk semuanya, 
tetapi orang yang gembira hatinya 
selalu berpesta.
AMSAL 17 22 Hati yang gembira 
adalah obat yang manjur, tetapi 
semangat yang patah 
mengeringkan tulang.

Hati yang 
Gembira
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Sukacitaku Penuh
YOHANES 15
9 "Seperti Bapa telah mengasihi Aku, 
demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; 
tinggallah di dalam kasih-Ku itu.
10 Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu 
akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku 
menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di 
dalam kasih-Nya. 
11 Semuanya itu Kukatakan kepadamu, 
supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan 

sukacitamu menjadi penuh.
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Tidak Dapat Dirampas
YOHANES 16
20 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
kamu akan menangis dan meratap, tetapi 
dunia akan bergembira; kamu akan 
berdukacita, tetapi dukacitamu akan 
berubah menjadi sukacita.
21 Seorang perempuan berdukacita pada 
saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia 
melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan 
penderitaannya, karena kegembiraan bahwa 
seorang manusia telah dilahirkan ke dunia.
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Tidak Dapat Dirampas
YOHANES 16
22 Demikian juga kamu sekarang 
diliputi dukacita, tetapi Aku akan 
melihat kamu lagi dan hatimu akan 
bergembira dan tidak ada seorangpun 
yang dapat merampas kegembiraanmu 
itu dari padamu.

AKU AKAN MELIHATMU LAGI!

Di saat kita tidak melihat ada alasan untuk bersukacita,
pandanglah pada Yesus!
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Sukacita oleh Roh Kudus
ROMA 14
17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal 
makanan dan minuman, tetapi soal 
kebenaran, damai sejahtera dan 
sukacita oleh Roh Kudus.

Gal.5:22 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai 
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 

1Tes.1:6 Dan kamu telah menjadi penurut kami dan 
penurut Tuhan; dalam penindasan yang berat kamu telah 
menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan 
oleh Roh Kudus,

Kisah 13:52 Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan 
sukacita dan dengan Roh Kudus.
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