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JOY IS COMING #3 
SUKACITAMU DATANG #3 

HIGHEST LEVEL OF JOY - SUKACITA LEVEL TERTINGGI 
      
 
PEMBUKAAN: 
Minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana 
mengalahkan pencuri sukacita. Dan hari ini, di minggu 
ke 3 bulan Desember yang semakin mendekati hari 
Natal ini, saya mau bagikan satu firman Tuhan berjudul 
The Highest Level of Joy atau Level Sukacita Tertinggi. 
 
I. NATAL MEMBAWA KESUKAAN BESAR. 
a. Lukas 2:10 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: 

"Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu KESUKAAN BESAR 
UNTUK SELURUH BANGSA: 

 Dalam terjemahan Alkitab masa kini dikatakan: 
Jangan takut! Sebab saya datang membawa kabar 
baik untuk kalian — kabar yang sangat 
menggembirakan semua orang. 

 Tetapi jika seandainya kita benar-benar dengar 
kabar itu saat ini, apakah sungguh-sungguh itu 
menjadi kabar yang paling menggembirakan? 

b. Lukas 2:10-11 10 Lalu kata malaikat itu kepada 
mereka: "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu KESUKAAN BESAR 
UNTUK SELURUH BANGSA: 11 Hari ini telah lahir 
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bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota 
Daud. 

 Ternyata INILAH KABAR KESUKAAN BESAR ITU: 
TELAH LAHIR BAGI KITA SEMUA JURUSELAMAT! 

 Berita baiknya: Juru Selamat itu sudah lahir! Sang 
penolong itu sudah hadir! Bukan akan lahir atau 
akan hadir, tetapi Dia sudah lahir dan Dia sudah 
ada! Pertanyaan yang paling penting : sekalipun Dia 
sudah lahir ke dunia ini, tetapi sudahkah Juru 
Selamat itu lahir di hati saudara? 

 Dia mengetuk pintu hati anda untuk menawarkan 
keselamatan yang amat itu yang sudah Dia bayar 
lunas melalui pengorbanNya. Dia menawarkan 
kepada anda secara cuma-cuma. Maukah anda 
membukanya dan menerimaNya? 

 
II. MENERIMA KESELAMATAN ADALAH SUKACITA 

LEVEL TERTINGGI. 
a. Banyak hal bisa menimbulkan sukacita dalam hati 

kita, tapi tidak ada sukacita yang lebih besar, 
daripada menerima keselamatan dari Tuhan.  

 Ada banyak mujizat, Berkat, dan hal-hal yang bisa 
anda alami bersama Tuhan. Akan tetapi semuanya 
itu hanya akan berarti, kalau anda memiliki 
keselamatan. 

 Lukas 12:16-20 16 Kemudian Ia mengatakan 
kepada mereka suatu perumpamaan, kata-Nya: 
"Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah 
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hasilnya. 17 Ia bertanya dalam hatinya: Apakah 
yang harus aku perbuat, sebab aku tidak 
mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan 
hasil tanahku. 18 Lalu katanya: Inilah yang akan aku 
perbuat; aku akan merombak lumbung-lumbungku 
dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku 
akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan 
barang-barangku. 19 Sesudah itu aku akan berkata 
kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, 
tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya; 
beristirahatlah, makanlah, minumlah dan 
BERSENANG-SENANGLAH! 20 Tetapi firman Allah 
kepadanya: HAI ENGKAU ORANG BODOH, PADA 
MALAM INI JUGA JIWAMU AKAN DIAMBIL DARI 
PADAMU, DAN APA YANG TELAH KAUSEDIAKAN, 
UNTUK SIAPAKAH ITU NANTI? 

 Ada orang kaya yang berusaha terus memperbesar 
lumbung kekayaannya. Dia berpikir dengan 
semuanya itu dia bisa senang dan bersenang-
senang. 

 Bersenang-senang mungkin membuat seseorang 
bisa happy, bersenang-senang tidak bisa 
membuat anda memiliki joy. 

 Tetapi Joy berbeda! Joy adalah rasa sukacita yang 
berasal dari dalam. 

b. Lukas 10:17-20 17 Kemudian ketujuh puluh murid 
itu kembali dengan gembira dan berkata: "Tuhan, 
juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-
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Mu."18 Lalu kata Yesus kepada mereka: "Aku 
melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19 
Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa 
kepada kamu untuk menginjak ular dan 
kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan 
musuh, sehingga tidak ada yang akan 
membahayakan kamu. 20 NAMUN DEMIKIAN 
JANGANLAH BERSUKACITA KARENA ROH-ROH ITU 
TAKLUK KEPADAMU, TETAPI BERSUKACITALAH 
KARENA NAMAMU ADA TERDAFTAR DI SORGA." 

 Murid-murid Yesus baru saja kembali dari 
pelayanan yang penuh mujizat. 

 1 Petrus 1:8-9 8 Sekalipun kamu belum pernah 
melihat Dia, namun kamu mengasihi-Nya. Kamu 
percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak 
melihat-Nya. KAMU BERGEMBIRA KARENA 
SUKACITA YANG MULIA DAN YANG TIDAK 
TERKATAKAN, 9 KARENA KAMU TELAH MENCAPAI 
TUJUAN IMANMU, YAITU KESELAMATAN 
JIWAMU.  

 Satu hari kelak waktu kita kembali ke rumah Bapa, 
kita semua akan dibuat speechless dan dipenuhi 
dengan sukacita yang penuh kemuliaan. 

 Maka saya yakin anda akan merasakan perasaan 
sukacita yang jutaan kali melebihi itu semua. 

- Asalkan nama anda sudah terdaftar di sorga, itu 
sudah lebih dari segalanya. 
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 Wahyu 21:23-27 23 Dan kota itu tidak memerlukan 
matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab 
kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu 
adalah lampunya. 24 Dan bangsa-bangsa akan 
berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi 
membawa kekayaan mereka kepadanya;  25 dan 
pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada 
siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana;   
26 dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan 
dibawa kepadanya. 27 Tetapi tidak akan masuk ke 
dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang 
melakukan kekejian atau dusta, TETAPI HANYA 
MEREKA YANG NAMANYA TERTULIS DI DALAM 
KITAB KEHIDUPAN ANAK DOMBA ITU. 

c. BAGAIMANA NAMA KITA BISA TERDAFTAR DI 
SORGA? 

1. TERIMA YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURU 
SELAMAT. 

 Kisah Para Rasul 16:30-34 30 Ia mengantar mereka 
ke luar, sambil berkata: "Tuan-tuan, apakah yang 
harus aku perbuat, supaya aku selamat?" 31 Jawab 
mereka: "PERCAYALAH KEPADA TUHAN YESUS 
KRISTUS DAN ENGKAU AKAN SELAMAT, ENGKAU 
DAN SEISI RUMAHMU." 32 Lalu mereka 
memberitakan firman Tuhan kepadanya dan 
kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33 
Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa 
mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu 
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juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. 34 
Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan 
menghidangkan makanan kepada mereka. DAN IA 
SANGAT BERGEMBIRA, BAHWA IA DAN SEISI 
RUMAHNYA TELAH MENJADI PERCAYA KEPADA 
ALLAH. 

- Yohanes 14:6  Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan 
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun 
yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. 

2. HIDUP BERSAMA SANG ANAK DOMBA! 
 Kalau nama anda mau dicatat dalam buku kitab 

kehidupan Anak Domba, maka kita juga perlu 
hidup dekat dengan sang Anak Domba. 

d. Berita baiknya: Setelah menerima sukacita level 
tertinggi, kita masih bisa melipatgandakan 
sukacita tersebut tanpa batas! - SAAT KITA 
DISELAMATKAN, MAKA KITA BERSUKACITA. SAAT 
KITA MENYELAMATKAN, MAKA SUKACITA KITA 
AKAN BERLIPAT GANDA  

 Kalau saudara mau merasakan jenis sukacita yang 
tiada tara, mari selamatkan jiwa-jiwa! 

 Bagi anda yang belum pernah selamatkan jiwa 
atau melayani jiwa-jiwa, anda mungkin sulit bisa 
membayangkannya. 

 Masih ingat kisah domba yang hilang, dirham 
hilang, dan anak hilang? 
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 Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk pakai 
momen Natal ini menjadi momen selamatkan 
jiwa. 

 
PENUTUP: 
Terimalah keselamatan dari Sang Juru Selamat kita, dan 
setelah diselamatkan, bangkita untuk menyelamatkan 
sebanyak mungkin orang di momen Natal tahun ini. 
 


