




“Bagi saya dan keluarga saya, saya selalu mengatakan bahwa yang membuat 

kami bahagia bukan kebun. Sebaliknya, saya percaya bahwa yang membuat 

kami bahagia adalah semua yang terjadi dalam perjalanan kami ke kebun 

... dan karena perjalanan itulah kami menjadi orang-orang seperti yang 

sekarang ini. Saya suka Max Lucado, saya suka keluarganya, dan saya suka 

perspektif yang dia bagikan dalam How Happiness Happens. Jika Anda 

se dang mencari panggilan yang membangunkan, atau hikmat modern 

dalam suatu dosis tertentu, bacalah buku ini. Faktanya, baca semua buku 

Max Lucado—Anda akan senang membacanya.”

—Chip Gaines, rekan-pendiri Magnolia

“Di dunia di mana kebahagiaan telah menjadi berubah-ubah dan cepat 

berlalu, Max membawa kita kembali ke jalan Yesus menuju kebahagiaan 

yang berakar pada sukacita sejati dan mengasihi orang-orang lain. How 

Happiness Happens akan menantang Anda untuk mengurangi fokus pada 

diri sendiri dan keadaan Anda, dan lebih berfokus pada Allah kita yang 

baik—sumber sejati sukacita kita.”

—Christine Caine, penulis buku terlaris; 

Pendiri, A21 dan Propel Women

“Dalam suatu generasi yang bergumul dengan perbandingan dan mati-

matian mencari sukacita, dengan indah Max mengomunikasikan keseder-

hanaan kebahagiaan dalam buku barunya, How Happiness Happens. Pang-

gilan untuk kebaikan dan tujuan yang bijaksana disampaikan untuk kita 

semua. Ini adalah pesan tepat waktu yang kita semua butuhkan!”

—Kim Walker-Smith, Jesus Culture

“Max berhasil melakukannya lagi! Buku ini dikemas dengan pengingat-

pengingat sederhana tentang bagaimana aksi-aksi kebaikan kecil dapat 

mem berikan hasil besar dalam kebahagiaan kita sendiri, kemudian mem-



bawa dampak pada kehidupan orang-orang yang setiap hari berhubungan 

dengan kita.”

—David Green, CEO, Hobby Lobby Stores, Inc.

“Ada alasan mengapa teman saya Max Lucado adalah salah satu penulis 

Kristen terlaris sepanjang masa! Kata-katanya menyentuh hati kita dengan 

bisikan lembut yang pada saat yang tepat menjadi air terjun deras dari 

kemerdekaan dan kasih Bapa. How Happiness Happens akan menyukakan 

dan membangkitkan Anda, menuntun Anda pada damai sejahtera dan 

tujuan yang lebih besar dari yang pernah Anda ketahui sebelumnya. ”

— Louie Giglio, Passion City Church, Passion Conferences, 

penulis Not Forsaken dan Goliath Must Fall

 “Buku-buku Max Lucado selalu melihat ke dalam hati kita, jiwa kita, dan 

perilaku kita terhadap satu sama lain. Buku terbarunya How Happiness 

Happens tidak berbeda ketika dia mengajarkan bahwa melakukan untuk 

orang-orang lain membuat hati kita terasa gembira dan memberi kita ke-

bahagiaan. Dia menggunakan ayat-ayat Alkitab dalam mengajarkan bagai-

mana menghadirkan sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar 

kita. Dalam salah satu bab, Max mengatakan bahwa ‘berbuat baik itu men-

datangkan kebaikan bagi sang pelaku’ dan saya sangat setuju.”

—Delilah, penulis dan pesohor radio

“Max Lucado, salah satu penulis Kristen terkemuka di zaman kita, telah 

menulis buku yang luar biasa tentang salah satu mata pelajaran terpenting 

dalam kehidupan: kebahagiaan. Saya telah lama berpendapat bahwa orang 

yang bahagia membuat dunia lebih baik dan orang yang tidak bahagia 

membuatnya lebih buruk. Karena itu, buku ini dapat membuat dunia lebih 

baik. Saya berharap jutaan orang membacanya. Dan meskipun buku itu 

ditulis dari sudut pandang orang Kristen, siapa pun dengan keyakinan apa 



pun—atau yang tidak berkeyakinan—akan mendapat banyak manfaat 

dari buku ini. Saya orang Yahudi, dan saya sangat menyukai buku ini.”

—Dennis Prager, pemandu acara talk show radio  

dan penulis buku terlaris versi New York Times

“Waktu itu, saya masih mahasiswa yang mudik dari sekolah pada liburan 

musim panas dan bekerja paruh waktu di gereja saya. Ayah saya—gembala 

sidang kami—mendorong saya untuk mengawali setiap pagi dengan saat 

teduh. Selain Alkitab saya, dia memberi saya setumpuk buku karya Max 

Lucado. Saya membacanya satu demi satu, dari sampul depan sampai sam pul 

belakang. Kepiawaian Max dalam bercerita dan pengajarannya yang kuat 

itu melayani saya, dan buku-bukunya masih menemani saat teduh harian 

saya sampai saat ini. How Happiness Happens telah begitu menantang 

saya, dan bab demi babnya yang berbicara dengan kuat, yang mengingatkan 

bahwa cara kita mengasihi sesama mungkin dapat menghasilkan ‘revolusi 

sukacita yang tenang’ yang sangat dibutuhkan. Terima kasih Max, Anda terus 

berbicara kepada saya!”

—Matthew West, pemenang Dove Award dan 

empat kali nominasi Grammy

“Sebagai pemimpin yang melatih orang-orang lain untuk menerima pang-

gilan mereka sepenuhnya, saya telah belajar secara langsung bahwa keba-

hagiaan bisa sulit ditemukan jika terpisah dari hati hamba dan roh yang 

murah hati. Dalam kecemerlangan Max Lucado yang khas, How Happiness 

Happens mengakhiri asumsi kita dan dengan penuh kasih mengundang 

kita untuk hidup lebih sepenuhnya seperti Yesus. Dalam prosesnya, kita 

akan menemukan apa yang selama ini kita cari—kebahagiaan sejati.”

—Kadi Cole, konsultan kepemimpinan dan  

penulis Developing Female Leaders, kadicole.com



 “Kejeniusan Max yang adalah kemampuannya untuk menggunakan 

Firman Tuhan dalam menjelaskan sesuatu, sehingga kita dapat menerap-

kannya dengan mudah dalam kehidupan kita. Buku How Happiness Happens 

adalah contoh lain tentang bagaimana Allah berbicara melalui Max. ”

—Lance Barrow, produser koordinasi, Golf CBS Sports

“Teman saya Max Lucado adalah salah satu juara iman yang paling dihor-

mati dan dikagumi dalam generasi ini. Ia memiliki pengetahuan yang man tap 

tentang Alkitab, dan ia penulis yang produktif dan pembicara yang sangat 

dicari. Max adalah pemimpin, mentor, dan inspirasi bagi jutaan orang per-

caya di seluruh dunia.”

—Joel Osteen, pastor senior, Lakewood Church

“Wow, dunia sedang mencari sesuatu: kepuasan, kebahagiaan, sukacita, 

atau apa pun. Max Lucado mengingatkan kita bahwa ke mana kita melihat, 

itu membentuk apa yang kita temukan. Seperti yang selalu Max lakukan, 

dia menjelaskan apa yang perlu kita ketahui tentang kebahagiaan, kemu-

dian mengarahkan kita ke arah yang benar. Anda akan diberkati sementara 

Anda memahami kebahagiaan dengan lebih baik!”

—Ed Stetzer, Billy Graham Center, Wheaton College
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Untuk Jim Barker
Selama dua puluh lima tahun  

kau telah mengajar saya,  
menggembalakan saya,  

dan berusaha memperbaiki ayunan golf saya.
Dua dari tiga tidak buruk.

Terima kasih, Sahabat.
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Ucapan Terima Kasih

S orak sorai horeeee yang bergema . . .
Karen Hill dan Liz Heaney: editor tak ternilai yang tahu 

bagaimana membujuk si penulis yang seperti keledai keras 
kepala ini untuk mengambil berikutnya ke atas bukit.

Carol Bartley: copy editor tanpa tanding yang menemukan ke-
sa lahan seperti Sherlock menemukan petunjuk. Tidak ada kesalahan 
yang lolos darimu.

Steve dan Cheryl Green: teman dan mitra selama lebih dari 40 
tahun. Kami menghargai hubungan itu.

Tim HCCP, megabintang pengaturan-standar: Mark Schoenwald, 
David Moberg, Brian Hampton, Mark Glesne, Jessalyn Foggy, Janene 
MacIvor, dan Laura Minchew.

Manajer tim merek, Greg dan Susan Ligon: setiap penulis mem-
butuhkan “Greg dan Susan,” terutama penulis yang satu ini.

Dave Treat: terima kasih atas doa-doamu yang setia untuk manu-
skrip ini, dan banyak manuskrip lainnya.

Asisten administrasi Janie Padilla dan Margaret Mechinus: un-
tuk semua yang saya tahu telah kalian lakukan dan jauh lebih banyak 
lagi yang saya tidak tahu, terima kasih!
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Staf dan penatua Gereja Oak Hills: kalian setia, kokoh, dan sa-
ngat menyenangkan.

Ed dan Becky Blakey: terima kasih atas keramahan tamahan 
kalian yang luar biasa dan penggunaan ruang penulisan ED-itorial.

Brett, Jenna, Rosie, dan Max; Andrea; Jeff dan Sara: keluarga kami 
yang luar biasa. Saya sangat menyayangi kalian. 

Dan Denalyn, istri saya tersayang. Bagaimana kebahagiaan ter-
jadi? Sederhana. Menikahi Denalyn. Itu sangat berhasil untuk saya. 
Aku cinta padamu.
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Jam 6.00 pagi di Hamilton, Bermuda. Johnny Barnes yang 
berumur 92 tahun berdiri di pinggir bundaran dan melambai 
kepada orang-orang yang melewatinya. Ia sudah di sini sejak 

sebelum jam 4.00 pagi. Ia akan berada di sini sampai jam 10.00 pagi. 
Ia tidak meminta uang atau mengemis makanan. Ia tidak melakukan 
aksi protes, tidak mengeluh, tidak sedang piket, atau mengge lan-
dang. 

Ia sedang membuat orang-orang gembira.
Dia memakai topi jerami, dengan kristal-kristal garam yang 

tersangkut di jenggotnya. Matanya cerah, gigi putih, dan kulit kasar 
yang gelap. Tahun-tahun telah membungkukkan punggungnya dan 
memperlambat langkahnya. Tetapi itu belum menyedot sukacitanya. 
Ia melambai dengan kedua tangan terulur ke depan. Pergelangan 
tangannya berputar dari sisi ke sisi seakan-akan ia sedang menyetel 
volume pada papan suara.

Ia menarik kembali tangan kanannya untuk melakukan ciuman 
dan meniupnya ke arah sopir taksi atau penumpang.

“Aku cinta padamu!” serunya. “Aku cinta padamu selamanya!” 
“Halo, Sayang. Aku cinta kamu!”

Dan mereka mencintainya! Orang-orang Bermuda memang-
gilnya Tn. Happy Man. Mereka sengaja lewat di depannya pada per-
jalanan pagi mereka untuk melihatnya. Jika Johnny tidak berdiri di 
tempatnya, orang-orang menelepon ke stasiun radio untuk menge-
ceknya. Jika kebetulan ia tidak melihat saat beberapa penumpang 
lewat, mereka sering memutari bundaran itu lagi sampai ia melam-
bai pada mereka. Suatu pagi, ada seorang wanita uring-uringan yang 
memutuskan untuk tidak melakukan kontak mata dengannya. Ia se-
dang tenggelam dalam suasana hatinya yang buruk. Tetapi akhirnya 
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lelaki ini memandang ke arahnya. Ketika ia tersenyum, wanita itu 
balas tersenyum.

Sikap masam lainnya berakhir. 
Filosofi Johnny sederhana. “Kita manusia harus belajar bagai

mana saling mengasihi. Salah satu sukacita terbesar yang dapat da-
tang kepada seseorang adalah ketika Anda melakukan sesuatu dan 
membantu orang lain. ”1

Apakah Anda tidak suka bertemu orang seperti dia?
Lebih baik lagi, tidakkah Anda ingin menjadi seperti dia?
Sudah berapa lama sejak terakhir kalinya Anda merasakan ting-

kat kebahagiaan yang menular, menyebar, tenang, dan tak terhen-
tikan? Mungkin jawaban Anda adalah “Saya selalu merasa seperti 
itu.” Jika demikian, Tuhan memberkati Anda. (Dan mungkin Anda 
bisa memberikan buku ini kepada seseorang yang membutuhkannya.) 
Bagi banyak orang, mungkin sebagian besar dari kita, jawabannya 
adalah “Ya, sudah lama. Saya dulu bahagia, tetapi kemudian seiring 
berjalannya waktu, kehidupan mulai merusaknya.”

“Penyakit itu mengambil kesehatan saya.”
“Ekonomi mengambil pekerjaan saya.”
“Si brengsek itu mengambil hatiku.”

Dan akibatnya, sesuatu merampas kebahagiaan kita. Sukacita 
bisa terlihat sangat rapuh. Hari ini di sini, besok sudah berserakan 
oleh angin badai.

Tetapi kita terus mencarinya, merindukannya, rasa puas dan 
sejahtera ini. Di seluruh dunia, orang-orang menyatakan bahwa ke-
bahagiaan adalah tujuan mereka yang paling diharapkan.2 Kelas 
paling populer dalam sejarah tiga abad Universitas Yale adalah ten-
tang kebahagiaan.3 Sampul-sampul majalah menjanjikan segala hal, 
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mulai dari kebahagiaan seksual hingga kepuasan finansial. Saya 
mencari tentang “happy hour” di Google, dan dalam satu detik, ada 
75 juta opsi mengundang ceklikan saya.

Perusahaan pemasaran mengerti ini. Iklan televisi membuat 
janji-janji besar: Ingin berbahagia? Belilah krim tangan kami. Ingin 
menikmati kegembiraan? Tidurlah di kasur ini. Ingin kenikmatan 
fantastis? Bersantaplah di restoran ini, kendarailah mobil ini, kena-
kanlah gaun ini. Hampir setiap strategi periklanan menggambarkan 
citra orang yang penuh sukacita, bahkan iklan untuk ‘Persiapan H.’ 
Sebelum menggunakan produk itu, si pria itu duduk dengan raut 
wajah masam. Setelah itu, dia tampak bergembira. Mungkin H itu 
singkatan dari happy?

Kebahagiaan. Semua orang sangat mendambakannya.
Dan semua orang merasakan manfaatnya. Orang-orang baha-

gia memiliki peluang lebih tinggi untuk pernikahan yang kuat, pe-
luang perceraian yang lebih rendah, dan kinerja yang unggul. Mereka 
juga lebih sehat, hasil dari sistem kekebalan yang terkuatkan.4 Dalam 
suatu penelitian, para peneliti menemukan korelasi antara kebaha-
giaan dan dompet yang lebih gemuk.5 Analisis dari dua puluh lima 
studi menunjukkan bahwa orang yang bahagia adalah pemimpin 
yang lebih efektif daripada Debbie Downers. 6 Ternyata, kebahagiaan 
membantu semua orang.

Tetapi orang yang menemukannya lebih sedikit. Hanya seper-
tiga orang Amerika yang disurvei mengatakan mereka bahagia. Dalam 
sembilan tahun sejarah Harris Poll Survey of American Happiness, 
indeks tertinggi adalah 35 persen. Ini berarti awan kelabu abadi mem-
bayangi dua dari tiga orang.7 Persediaan senyum hanya sedikit. Me-
nurut beberapa perkiraan, sekarang depresi klinis sepuluh kali lebih 
merajalela daripada seabad yang lalu.8 Organisasi Kesehatan Dunia 
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(WHO) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 ”depresi akan 
menjadi penyebab utama kedua penyakit di seluruh dunia.”9

Dulu, biasanya orang tua lebih bahagia. Orang-orang berusia 
60an dan 70an umumnya mendapat skor lebih tinggi di bidang ke-
puasan dan penghargaan terhadap kehidupan. Itu sudah berubah. 
Usia tampaknya tidak membawa kepuasan seperti dulu lagi. 10

Bagaimana ini bisa terjadi? Pendidikan dapat diakses oleh seba-
gian besar orang. Kita telah membuat kemajuan dalam segala hal, 
mulai dari kedokteran hingga teknologi, namun 66 persen dari kita 
tidak dapat menemukan cukup alasan untuk mencentang kotak ya 
pada kuesioner kebahagiaan.

Apakah genetika yang harus disalahkan? Tidak pada tingkat 
yang mungkin orang pikirkan. Keturunan dapat mempengaruhi se-
banyak 50 persen dari watak kita. Meskipun mungkin angka ini akurat, 
itu menyisakan 50 persen lainnya di bawah lingkungan kita.11

Ada apa? Bagaimana kita menjelaskan kesuraman? Jawabannya 
memang beragam dan kompleks, namun di antaranya pasti ada ga-
gasan ini: kita menggunakan pintu yang salah.

Pintu depan yang sering digunakan untuk kebahagiaan adalah 
yang digambarkan oleh perusahaan periklanan: memperoleh, 
pensiun, dan ingin mengemudi lebih cepat, berpakaian lebih trendi, 
dan minum lebih banyak. Kebahagiaan tergantung pada apa yang 
Anda gantung di lemari pakaian Anda, yang Anda parkir di garasi 
Anda, yang Anda pasang di dinding piala Anda, deposit di rekening 
bank Anda, pengalaman di kamar tidur Anda, cincin kawin yang Anda 
kenakan di jari Anda, atau apa yang Anda sajikan di meja makan Anda. 
Kebahagiaan terjadi ketika Anda menurunkan berat badan, menda-
patkan tanggal, mendapat kencan, atau menemukan pasangan Anda. 
Pintu depan menuju kebahagiaan ini memang luas. 



P i N T U  T A K  T E r D U g A  M E N U J U  S U K A c i T A     •     7

Namun pintu itu gagal memenuhi semua janjinya.
Dalam suatu studi klasik, para psikolog menyimpulkan bahwa 

para pemenang Lottery di Negara Bagian Illinois tidak lebih bahagia 
daripada korban kecelakaan baru-baru ini yang mengakibatkan me-
reka cacat. Kedua kelompok diminta untuk “menilai tingkat kegem-
biraan yang mereka dapatkan dari kegiatan sehari-hari: hal-hal kecil 
namun menyenangkan seperti mengobrol dengan teman, me non-
ton TV, menyantap sarapan, menertawakan lelucon, atau mene rima 
pujian. Ketika para peneliti menganalisis hasil mereka, mereka mene-
mukan bahwa para korban kecelakaan baru-baru ini melaporkan 
merasa lebih berbahagia dalam kesenangan sehari-hari ini daripada 
yang dirasakan para pemenang lotre. ”12

Bahkan gairah dari memenangkan lotre pun luntur.
Uang yang lebih banyak membuat orang yang benar-benar 

miskin menjadi lebih bahagia hanya sejauh itu meredakan tekanan 
dari kehidupan sehari-hari—mendapatkan cukup makanan, memi-
liki tempat tinggal, dapat membayar perawatan medis. Tetapi begitu 
orang mencapai tingkat pendapatan kelas menengah, bahkan ke-
untungan finansial besar tidak menghasilkan banyak (itu pun kalau 
ada) peningkatan kebahagiaan.13 Orang Amerika yang berpengha-
silan lebih dari $ 10 juta per tahun melaporkan tingkat kebahagiaan 
yang hanya sedikit lebih tinggi dari pekerja kerah biru yang mereka 
pekerjakan.14 Seperti yang dikatakan seorang profesor Harvard, 
“Kami pikir uang akan membawa banyak kebahagiaan untuk waktu 
yang lama, dan sebenarnya itu membawa sedikit kebahagiaan untuk 
waktu yang singkat.”15

Kita semua pernah melihat petani yang bahagia dan miliarder 
yang merana, bukan?
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Ada opsi lain. Itu tidak memerlukan kartu kredit, angsuran bu-
lanan, atau sambaran keberuntungan. Tidak memerlukan tiket pe-
sa wat atau pemesanan hotel. Ini tidak membutuhkan gelar Ph.D, 
MD, atau keturunan darah biru. Usia, etnis, dan jenis kelamin bu-
kanlah faktornya. Iklim sejuk, langit biru, dan Botox tidak diama-
natkan. Tidak memiliki sumber dana untuk psikoanalisis, operasi 
plastik, atau terapi hormon? Tidak masalah. Anda tidak perlu ber-
ganti pekerjaan, pindah ke kota lain, mengubah penampilan, atau 
berganti lingkungan.

Tetapi Anda mungkin perlu mengubah pintu-pintu.
Semboyan di pintu depan mengatakan, “Kebahagiaan terjadi ke-

tika Anda memperoleh.” Tulisan di pintu belakang yang lebih ja rang 
digunakan berbunyi, “Kebahagiaan terjadi ketika Anda memberi.”

Berbuat baik membawa kebaikan bagi sang pelaku.
Penelitian membuktikan hal ini.
Ketika para relawan dimasukkan ke dalam pemindai MRI fung-

sional dan diberi tahu bahwa mereka akan memberikan sebagian 
uang mereka untuk amal, bagian-bagian pada otak mereka yang 
berhubungan dengan kenikmatan—seperti makanan dan seks—
menyala seperti pohon Natal. Memberi untuk membantu orang-orang 
lain memicu dopamin.16 (Mungkin ini bisa menjadi slogan peng ga-
langan dana baru?)

Dalam penelitian lain, satu tim psikolog sosial menyaring faktor 
kebahagiaan menjadi delapan denominator. Dua dari tiga yang per-
tama melibatkan membantu orang lain. Orang-orang yang bahagia 
dan puas “mencurahkan banyak waktu untuk keluarga dan teman-
teman mereka, memelihara dan menikmati hubungan-hubungan 
itu.” Dan “mereka sering menjadi orang pertama yang menawarkan 
bantuan kepada rekan kerja dan orang yang lewat.”
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Mencari sukacita? Lakukanlah kebaikan bagi orang lain. Hari 
ini saya mendapat suatu contoh kecil dari kebenaran ini. Saya ber-
temu dengan seorang suami dan anak perempuan untuk meren-
canakan pemakaman sang istri dan ibunya. Patty adalah gambaran 
sikap yang tidak egois. Kami mencoba membayangkan berapa banyak 
anak yang telah ia peluk, popok yang telah ia ganti, anak-anak yang 
telah ia ajar, dan hati yang telah ia kobarkan. Melihat senyumnya ada-
lah melihat musim semi mencairkan es musim dingin.

Tiga bulan lalu, kondisi otak membuatnya tidak dapat berbi-
cara, lumpuh sebagian, dan tinggal di pusat rehabilitasi. Sema ngat-
nya merosot begitu rendah sampai-sampai ia tidak mau makan dan 
sulit tidur. Suatu malam putrinya mendapat ide. Ia mendudukkan 
ibunya di kursi roda dan mendorongnya dari kamar ke kamar, men-
cari orang yang perlu disemangati. Tidak perlu waktu lama.

Meskipun tidak dapat berbicara, Patty dapat menjamah dan ber-
doa. Jadi ia melakukan keduanya. Dia menepuk-nepuk pasien lain, 
kemudian meletakkan tangannya ke hati mereka dan menundukkan 
kepalanya. Bagian yang lebih baik dari malam itu, ia menjamah dan 
mendoakan orang-orang di pusat rehabilitasi itu. Malam itu selera 
makannya kembali, dan ia tidur dengan tenang.

Kata-kata Yesus sangat tepat: “Adalah lebih berbahagia mem-
beri dari pada menerima” (Kisah Para Rasul 20:35). Karena ketika Anda 
melakukannya, itu memiliki efek bumerang. Kebahagiaan terjadi 
ketika kita memberikannya.

Ini berita bagus. Anda tidak dapat mengontrol genetika Anda. 
Anda tidak bertanggung jawab atas cuaca, lalu lintas, atau penghuni 
Gedung Putih. Tetapi Anda selalu dapat meningkatkan jumlah se-
nyum di planet kita. Anda dapat menurunkan tingkat amarah di kota 
Anda. Anda—ya, Anda—dapat membantu orang tidur dengan lebih 



1 0     •     H O W  H A P P i N E S S  H A P P E N S

baik, lebih banyak tertawa, bersenandung dan bukannya mengge-
rutu, berjalan dan bukannya tersandung. Anda dapat meringankan 
beban dan mencerahkan hari orang-orang lain. Dan jangan kaget 
ketika Anda mulai merasakan sukacita yang baru Anda temukan. 
Buku ini adalah tentang itu: pintu tak terduga menuju sukacita.

Dan yang berdiri di pintu masuk untuk menyambut Anda ada-
lah Yesus dari Nazaret.

Yesus banyak mendapat tuduhan, tetapi Ia tidak pernah digam-
barkan sebagai penggerutu, berangasan, atau orang brengsek yang 
egois. Orang-orang tidak mengomel ketika Yesus muncul. Mereka 
tidak bersembunyi ketika Yesus memasuki ruangan.

Ia memanggil mereka dengan nama.
Ia mendengarkan cerita mereka.
Ia menjawab pertanyaan mereka.
Ia mengunjungi kerabat mereka yang sakit dan membantu 

teman-teman mereka yang sakit.
Ia memancing dengan para nelayan dan makan siang dengan 

si orang kecil dan mengucapkan kata-kata yang meneguhkan. Ia da-
tang ke pesta perkawinan. Ia bahkan ditugaskan mengurus anggur 
di pesta perkawinan itu. Ia datang ke begitu banyak pesta sampai-
sampai Ia dikritik karena bergaul dengan orang-orang kasar dan 
kumpulan orang yang tidak jelas. Ribuan orang datang untuk men-
dengarkannya. Ratusan orang memilih untuk mengikuti-Nya. Mereka 
menutup bisnis dan meninggalkan karier mereka untuk bersama-
Nya. Pernyataan tujuan-Nya berbunyi, “Aku datang untuk memberi 
kehidupan dengan sukacita dan kelimpahan” (Yohanes 10:10 The 
Voice). Yesus bahagia dan ingin kita juga bahagia.

Ketika para malaikat mengumumkan kedatangan Mesias, me-
reka menyatakan “kabar baik tentang sukacita yang besar” (Lukas 
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2:10 RSV), bukan “kabar buruk tentang kewajiban besar.” Alkitab me-
miliki lebih dari 2.700 ayat yang berisi kata-kata seperti sukacita, 
kebahagiaan, kegembiraan, kegirangan, kesenangan, perayaan, ke
ce riaan, tawa, keriaan, sorak kegirangan, pesta, berkat, dan kegem
biraan yang meluapluap.18 Tingkat sukacita kita penting bagi Allah.

Ini bukan panggilan untuk pembicaraan naïf atau obrolan dang-
kal tentang kebahagiaan. Yesus berbicara terang-terangan tentang 
dosa, kematian, dan kebutuhan hati manusia. Namun Ia melaku-
kannya dengan harapan. Ia membawa sukacita bagi orang-orang 
Palestina abad pertama. Dan Ia ingin membawa sukacita bagi orang-
orang pada generasi ini, dan Ia telah menyertakan beberapa agen khu-
sus kebahagiaan untuk melakukan pekerjaan itu. Anda dan saya.

Memang ini bukan tugas yang mudah. Orang-orang di dunia kita 
bisa mudah berubah suasana hatinya, plin-plan, dan keras kepala. 
Dan itu menggambarkan suami istri. Jika kita ingin menemukan su-
kacita yang datang melalui memberikan sukacita, kita membutuhkan 
suatu rencana. Kami membutuhkan instruksi. Tidak heran Alkitab 
banyak sekali bicara tentang menemukan sukacita dalam tindakan 
memberikannya. Dalam Perjanjian Baru ada lebih dari 50 pernyataan 
“satu sama lain,” prinsip-prinsip praktis untuk mewujudkan keba-
hagiaan. Saya telah meringkasnya menjadi daftar 10 poin.

1. Saling memotivasi satu sama lain (1 Tesalonika 5:11).
2. Bersabar menghadapi satu sama lain (Efesus 4:2).
3. Menganggap satu sama lain lebih penting (Filipi 2:4).
4. Saling menyapa satu sama lain (Roma 16:16).
5. Saling mendoakan satu sama lain (Yakobus 5:16).
6. Saling melayani satu sama lain (Galatia 5:13).
7. Saling menerima satu sama lain (Roma 15:7).


