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JOY IS COMING #2 
SUKACITAMU DATANG #2 

JOY STEALERS - PENCURI SUKACITA 
      
 
PEMBUKAAN: 
Minggu kemarin kita sudah memulai seri kotbah Joy Is 
Coming. Minggu lalu saya banyak menyampaikan 
pesan-pesan profetik tentang sukacita dan saya berdoa 
saudara bisa menangkapnya dengan iman. Dan saya 
juga percaya banyak doa-doa yang mulai dijawab oleh 
Tuhan dan akan terjadi banjir kesaksian di akhir tahun 
ini. Dan di bagian kedua ini saya ingin membahas 
tentang Joy Stealers atau Pencuri Sukacita. 
 
I. SUKACITA ADALAH SALAH SATU BUAH ROH YANG 

HARUS KITA JAGA. 
a. Galatia 5:22-23 22 Tetapi buah Roh ialah: kasih, 

sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 
kebaikan, kesetiaan, 23 kelemahlembutan, 
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang 
hal-hal itu. 

 Sukacita adalah salah satu dari buah Roh. 
 Nehemia 8:10b Jangan kamu bersusah hati, sebab 

sukacita karena TUHAN itulah perlindunganmu!" 
 The joy of the Lord is your strength! 
 Sukacita adalah sumber kekuatan dan perlindungan 

saudara. 
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 KARENA SUKACITA ADALAH BUAH ROH YANG 
SANGAT PENTING, TIDAK HERAN IBLIS 
SENANTIASA BERUSAHA UNTUK MENCURI BUAH 
YANG SATU INI. 

 Itu sebabnya lewat firman Tuhan hari ini, kita akan 
mempelajari cara-cara pencuri sukacita mencuri 
sukacita kita.  

 
II. 4 PENCURI SUKACITA DAN CARA 

MENGALAHKANNYA.  
1. KETAKUTAN DAN KEKUATIRAN. 
 Lukas 1:26-31 26 Dalam bulan yang keenam Allah 

menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di 
Galilea bernama Nazaret, 27 kepada seorang 
perawan yang bertunangan dengan seorang 
bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan 
itu Maria. 28 Ketika malaikat itu masuk ke rumah 
Maria, ia berkata: "Salam, hai engkau yang 
dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.”  29 Maria 
terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di 
dalam hatinya, apakah arti salam itu. 30 Kata 
malaikat itu kepadanya: "Jangan takut, hai Maria, 
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan 
Allah. 31 Sesungguhnya engkau akan mengandung 
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan 
hendaklah engkau menamai Dia Yesus. 

 Ini adalah kisah di mana malaikat Gabriel datang 
menjumpai Maria dan menyampaikan pesan yang 
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sangat penting, yaitu tentang kelahiran Yesus 
Kristus melalui Maria. 

 Bahkan dikatakan tadi Maria terkejut! Dan terkejut 
di sini bukan sekedar terkejut kaget melihat 
penampakan malaikat Gabriel. 

 Jadi bukannya Maria gembira, tetapi sebaliknya, 
Maria gelisah. 

 Bagaimana cara mengalahkan ketakutan? 
Jawabannya adalah berserah kepada rencana 
Tuhan! 

- CARA MENGALAHKAN KETAKUTAN ADALAH 
BERSERAH KEPADA RENCANA TUHAN 

- Lukas 1:37-38 37 Sebab bagi Allah tidak ada yang 
mustahil."  38 Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini 
adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 
perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan 
dia. 

 Maria berserah tetapi bukan karena pasrah. Dia 
berserah karena dia percaya kepada 2 poin 
perkataan malaikat:  

- Pertama, Maria percaya bahwa dia beroleh kasih 
karunia seperti kata malaikat Gabriel.  

- Kedua, Maria percaya bahwa bagi Allah tidak ada 
yang mustahil. 

 Hal yang sama juga harus kita lakukan kalau kita 
tidak mau ketakutan menggerogoti sukacita kita. 

 Kesaksian:  
2. HATI YANG TERLUKA. 
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 Yusuf adalah seorang yang baik hati. Tetapi 
tentunya ketika Maria memberitahu apa yang 
terjadi, itu bukanlah hal yang mudah bagi Yusuf. 

 BANYAK ORANG YANG SUKAR BERSUKACITA, 
KARENA MASIH TERUS MENYIMPAN 
KEKECEWAAN. 

 Bagaimana cara kita bisa mengalahkan 
kekecewaan dan bisa memperoleh kembali 
sukacita kita? 

- Tidak ada cara lain, caranya hanya bisa dengan 
MENGAMPUNI! 

- CARA MENGALAHKAN KEKECEWAAN DAN 
MEMPEROLEH KEMBALI SUKACITA KITA ADALAH 
MENGAMPUNI 

- Matius 1: 24 Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf 
berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan 
itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai 
isterinya, 

 Tetapi puji Tuhan, pagi itu Tuhan jamah hati Yusuf. 
Yusuf akhirnya bisa mengampuni dan menerima 
Maria kembali.  

 Itu sebabnya saudara sekalian, jadikan momen 
Natal ini jadi momen untuk kita mengampuni yang 
pernah melukai kita!  

 Kesaksian: 
3. KERAGUAN DAN KEBINGUNGAN. 
 Dalam kisah Natal, banyak orang yang bingung. 

Maria bingung, Yususf bingung, termasuk juga para 
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orang Majus. Mari kita imajinasikan perjalanan 
orang-orang Majus dari timur itu. 

 Matius 2:1-2 1 Sesudah Yesus dilahirkan di 
Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, 
datanglah orang-orang majus dari Timur ke 
Yerusalem 2 dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia, 
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami 
telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami 
datang untuk menyembah Dia." 

 Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, kita 
alami seperti yang dialami oleh orang-orang Majus 
ini: Kita awalnya optimis. Awalnya kita semangat 
dan yakin. Tetapi sampai di tengah jalan kita mulai 
kehabisan bensin optimisme itu. 

 KALAU ANDA MERASAKAN KERAGUAN DAN 
KEBINGUNGAN seperti ini, saya ajak BERSERULAH 
DAN MINTA TUHAN MEMBUKAKAN MATA KITA 
supaya bisa melihat bintang itu dengan jelas 
kembali! 

 Itulah yang juga selalu Musa lakukan saat dia 
memimpin orang Israel di padang gurun. 

- Keluaran 33:13-15 13 Maka sekarang, jika aku 
kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, 
beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, 
sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap 
mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah, 
bahwa bangsa ini umat-Mu." 14 Lalu Ia berfirman: 
"Aku sendiri hendak membimbing engkau dan 
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memberikan ketenteraman kepadamu." 15 
Berkatalah Musa kepada-Nya: "Jika Engkau sendiri 
tidak membimbing kami, janganlah suruh kami 
berangkat dari sini. 

 Kesaksian: 
4. IRI HATI DAN KESERAKAHAN. 
 Yang terakhir, kita akan lihat kisah hidup raja 

Herodes yang juga ada di kisah Natal. 
 SEBAGIAN ORANG KEHILANGAN SUKACITANYA 

GARA-GARA IRI HATI DAN KESERAKAHAN. 
- KETIDAKPUASAN MEMBUAT SESEORANG SUSAH 

BERSYUKUR DAN SUKACITA. 
 KUNCI LEPAS DARI IRI HATI DAN KESERAKAHAN 

ADALAH BELAJAR MENGUCAP SYUKUR DAN 
MEMILIKI RASA CUKUP.  

 
PENUTUP: 
Mari kita identifikasi pencuri sukacita dalam hidup kita. 
Hari ini bangkit dan hancurkan semua yang mencuri 
sukacita anda dan terimalah sukacita sorga yang ajaib! 


