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JOY IS COMING #4 
SUKACITAMU DATANG #4 
NEW JOY FOR NEW YEAR 

SUKACITA BARU UNTUK TAHUN BARU 
 
 
PEMBUKAAN: 
Kemarin kita baru saja merayakan Natal yang penuh 
dengan sukacita dan kasih karunia. Dan hari ini juga 
adalah minggu terakhir di tahun 2021 ini. Itu sebabnya 
saya mau bagikan satu pesan Firman Tuhan sebagai 
penutup tahun 2021 ini. Judul firman Tuhan hari ini 
adalah New Joy for New Year atau Sukacita Baru untuk 
Tahun Baru. 
 
I. TUHAN MEMENUHI HATI KITA DENGAN SUKACITA 

BARU UNTUK TAHUN BARU.  
a. Beberapa hari lagi kita akan berpindah ke tahun 

yang baru, tahun 2022. 
 Saya ajak untuk kita mempersiapkan hati kita dan 

melihat 2022 dengan kacamata Tuhan. 
 Yoel 2:23-27: 23 HAI BANI SION, BERSORAK-

SORAKLAH DAN BERSUKACITALAH KARENA 
TUHAN, ALLAHMU! Sebab telah diberikan-Nya 
kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, 
dan diturunkan-Nya kepadamu hujan, hujan pada 
awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. 
24 Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh 
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dengan gandum, dan tempat pemerasan 
kelimpahan anggur dan minyak. 25 Aku akan 
memulihkan kepadamu tahun-tahun yang 
hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, 
belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang 
pengerip, tentara-Ku yang besar yang Kukirim ke 
antara kamu. 26 Maka kamu akan makan banyak-
banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan 
memuji-muji nama TUHAN, Allahmu, yang telah 
memperlakukan kamu dengan ajaib; dan umat-Ku 
tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-
lamanya. 27 Kamu akan mengetahui bahwa Aku ini 
ada di antara orang Israel, dan bahwa Aku ini, 
TUHAN, adalah Allahmu dan tidak ada yang lain; 
dan umat-Ku tidak akan menjadi malu lagi untuk 
selama-lamanya." 

 Deklarasi Profetik: Dalam nama Tuhan Yesus, 
bahkan sebelum masuk ke awal musim atau tahun 
yang baru, hujan berkat itu sudah mulai 
dicurahkan Tuhan dalam hidup Anda! 

- TAHUN 2022 AKAN JADI TAHUN YANG PENUH 
SUKACITA DAN KEMENANGAN! 

b. Tetapi selain percaya pada rhema dari Tuhan, kita 
juga perlu BELAJAR MEMBANGUN FONDASI 
HIDUP PENUH SUKACITA. 

 Pondasi adalah dasar. Jadi hari ini saya mau bicara 
tentang hal-hal dasar supaya kita bisa memiliki 
hidup yang penuh dengan sukacita. 
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 Hari ini saya akan bagikan beberapa poin yang saya 
pelajari dari kehidupan Rasul Paulus yang banyak 
kelihatan dari tulisannya di surat kepada jemaat di 
Filipi. 

- Filipi 4:4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! 
Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! 

- Hari ini kita akan banyak belajar rahasia hidup 
rasul Paulus yang bisa selalu penuh dengan 
sukacita, dan kita akan banyak mengutip 
rahasianya dari surat kepada jemaat di Filipi. 

 
II. 3 FONDASI HIDUP PENUH SUKACITA 
1. FONDASI 1: MENGUCAP SYUKUR. 
 Filipi 1:3-4 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. 

 Saudara juga harus tahu bahwa ketika Paulus 
mengucap syukur atas keberadaan suatu jemaat, 
bukan berarti keadaan jemaat di tempat itu dalam 
keadaan sempurna. 

 1 Tesalonika 5:16-18 16 Bersukacitalah senantiasa. 
17 Tetaplah berdoa.  18 Mengucap syukurlah 
dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki 
Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 

 Coba bayangkan kalau kita menjadi Yusuf dan 
Maria. 
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 Kalau Yusuf dan Maria tidak belajar mengucap 
syukur dalam segala hal, mereka pasti sudah 
sangat kecewa dan sangat down sekali. 

 DIPERLUKAN HATI YANG FLEKSIBEL, YANG BISA 
MENERIMA PERUBAHAN, UNTUK BISA 
MENGUCAP SYUKUR.  

 UNTUK BISA BERSYUKUR, KITA PERLU BELAJAR 
UNTUK MELIHAT SESUATU DARI KACAMATANYA 
TUHAN. 

- Filipi 1:12 Aku menghendaki, saudara-saudara, 
supaya kamu tahu, bahwa apa yang terjadi atasku 
ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, 

 Lalu pertanyaaan berikutnya: BAGAIMANA BISA 
MELIHAT SEPERTI TUHAN MELIHAT?  

- Filipi 4:8 Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua 
yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, 
semua yang suci, semua yang manis, semua yang 
sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan 
patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 

- Ternyata ini kuncinya! Kalau dibuat sederhana 
adalah BELAJAR MEMIKIRKAN YANG POSITIF! 

 Sejak awal kita baca di kitab Kejadian 1, kita akan 
dapati bahwa TUHAN SELALU MELIHAT 
SEMUANYA ITU BAIK! 

 Hari ini kita perlu belajar demikian juga. Lihatlah 
bahwa hidupmu itu baik! Karena hanya kalau 
saudara bisa melihat hidup saudara baik dan bisa 
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mensyukurinya, maka Tuhan bisa lanjutkan ke 
tahap berikutnya! 

 Kesaksian:  
2. FONDASI 2: MOVE ON DARI MASA LALU. 
 Filipi 3:13-14 13 Saudara-saudara, aku sendiri tidak 

menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, 
tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang 
telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada 
apa yang di hadapanku, 14 dan berlari-lari kepada 
tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan 
sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 

- Ini adalah salah satu RAHASIA SUKSES HIDUP 
PAULUS YANG BISA TERUS BERSUKACITA. 

- Tapi kalau saudara mau memasuki tahun yang 
baru dengan sukacita, maka tidak ada cara lain. 
Saudara harus memaksa diri anda untuk bisa 
MOVE ON DARI SEMUA KEJADIAN NEGATIF yang 
pernah anda alami. 

 Gara-gara tidak bisa move on dari kesalahannya, 
Yudas Iskhariat tidak bisa lagi bersukacita dan 
memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung 
diri. 

 Gara-gara tidak bisa move on dari sakit hati dan 
kekecewaannya, Ahitofel yang sangat peka 
mendengar suara Tuhan dan penuh hikmat itu, 
kehilangan sukacita dalam hatinya, dan akhirnya 
memilih jalan yang salah, yaitu bergabung dengan 
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Absalom dan memberontak melawan Daud. 
Setelah kalah, dia mati bunuh diri juga. 

 Perhatikan orang-orang di sekeliling hidup anda:  
 Saya ajak kita semua: BELAJAR MOVE ON DARI 

MASA LALU!  
 Kesaksian:  
3. FONDASI 3: MEMILIKI VISI. 
 Setelah Paulus melupakan apa yang 

dibelakangnya, sekarang dia mengarahkan diri 
kepada apa yang ada di hadapannya. Ini bicara 
tentang visi! 

 VISI MEMBUAT KITA BERSEMANGAT DAN PENUH 
SUKACITA. 

- Setiap orang tentunya memiliki visi spesifik yang 
tidak sama, tetapi KALAU SAUDARA MAU 
BAHAGIA DAN PENUH SUKACITA, MILIKILAH VISI 
DARI TUHAN. 

 MILIKI VISI UNTUK SEMAKIN MENGENAL KRISTUS! 
- Filipi 3:10 Yang kukehendaki ialah mengenal Dia 

dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan dalam 
penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa 
dengan Dia dalam kematian-Nya, 

 MILIKI VISI UNTUK BERBUAH BAGI KRISTUS. 
- Filipi 1:21-22a 21 Karena bagiku hidup adalah 

Kristus dan mati adalah keuntungan.  22a Tetapi jika 
aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku 
bekerja memberi buah.  
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PENUTUP: 
Sejak sekarang belajarlah untuk mengucap syukur 
dalam segala hal, lupakan yang sudah berlalu dan fokus 
pada visi di tahun 2022 mendatang.  Saya yakin kalau 
kita lakukan itu, maka tahun 2022 bahjan seterusnya 
hidup saudara semakin penuh dengan sukacita! 


