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JOY IS COMING #1 
SUKACITAMU DATANG #1 

YOUR MOURNING HAS ENDED 
DUKACITAMU SUDAH SELESAI 

 
 
PEMBUKAAN: 
Minggu ini kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan 
Desember adalah bulan yang bagi banyak orang 
sangatlah  identik dengan bulan yang penuh dengan 
sukacita. Itu sebabnya di bulan ini kita juga akan terima 
rhema firman Tuhan berjudul Joy Is Coming! 
Sukacitamu Datang! Dan secara khusus hari ini saya 
mau sampaikan satu pesan profetik dari Tuhan berjudul 
Your Mourning Has Ended atau Dukacitamu Sudah 
Selesai. 
 
I. INI WAKTUNYA DUKACITA BERUBAH MENJADI 

SUKACITA. 
a. Mazmur 30:1-4 1 Mazmur. Nyanyian untuk 

pentahbisan Bait Suci. Dari Daud. 2 Aku akan 
memuji Engkau, ya TUHAN, sebab Engkau telah 
menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-
musuhku bersukacita atas aku. 3 TUHAN, Allahku, 
kepada-Mu aku berteriak minta tolong, dan Engkau 
telah menyembuhkan aku. 4 TUHAN, Engkau 
mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau 
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menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke 
liang kubur.  

 Dari apa yang Daud tuliskan lewat Mazmur ini, kita 
bisa melihat bahwa ternyata hidup Daud penuh 
dengan tantangan. 

 Dari Mazmur 30 ini, kita baca Daud berkata: 
 Mungkin hal-hal seperti Daud juga sedang anda 

alami hari-hari ini: 
 Tapi hari ini, saya berdoa sesuatu yang baru, 

Tuhan kerjakan!  
b. Mazmur 30:5-6 5 Nyanyikanlah mazmur bagi 

TUHAN, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan 
persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang 
kudus! 6 SEBAB SESAAT SAJA IA MURKA, TETAPI 
SEUMUR HIDUP IA MURAH HATI; SEPANJANG 
MALAM ADA TANGISAN, MENJELANG PAGI 
TERDENGAR SORAK-SORAI.  

 Murka disini saya percaya bukan berarti Tuhan itu 
pribadi pemarah yang melampiaskan semua 
kemarahanNya untuk menghancurkan kita. 

 Dan Daud lanjut berkata: sepanjang malam ada 
tangisan, menjelang pagi terdengar sorak sorai! 

 Mazmur 30:12 12 Aku yang meratap telah Kauubah 
menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku 
telah Kaubuka, pinggangku Kauikat dengan 
sukacita, 13 supaya jiwaku menyanyikan mazmur 
bagi-Mu dan jangan berdiam diri. TUHAN, Allahku, 
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untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan 
syukur bagi-Mu. 

 
II. TUHAN AKAN MEMBERIKAN APA YANG ANDA 

MINTA DAN MEMENUHI ANDA DENGAN 
SUKACITA. 

a. DOA ZAKHARIA DIKABULKAN OLEH TUHAN. 
 Lukas 1:5-7 5 Pada zaman Herodes, raja Yudea, 

adalah seorang imam yang bernama Zakharia dari 
rombongan Abia. Isterinya juga berasal dari 
keturunan Harun, namanya Elisabet. 6 Keduanya 
adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut 
segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan 
tidak bercacat. 7 Tetapi mereka tidak mempunyai 
anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah 
lanjut umurnya. 

 Lukas 1:10-14 10 Sementara itu seluruh umat 
berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu 
adalah waktu pembakaran ukupan. 11 Maka 
tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat 
Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah 
pembakaran ukupan. 12 Melihat hal itu ia terkejut 
dan menjadi takut.  13 Tetapi malaikat itu berkata 
kepadanya: "Jangan takut, hai Zakharia, SEBAB 
DOAMU TELAH DIKABULKAN dan Elisabet, 
isterimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki 
bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. 
14 ENGKAU AKAN BERSUKACITA DAN 
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BERGEMBIRA, BAHKAN BANYAK ORANG AKAN 
BERSUKACITA ATAS KELAHIRANNYA ITU. 

- Setelah sekian lama “sorga tidak berbicara” sejak 
jaman Maleakhi, akhirnya sorga kembali berkata-
kata. Ini adalah firman Tuhan pertama yang secara 
langsung disampaikan malaikat Tuhan kepada 
manusia di kitab Perjanjian Baru. Dan pesan itu 
berkata: JANGAN TAKUT, SEBAB DOAMU TELAH 
DIKABULKAN! 

 Bukan hanya sampai di situ, malaikat itu 
melanjutkan perkataannya: Engkau akan 
bersukacita dan bergembira! Bahkan banyak 
orang akan bersukacita atas kelahirannya! 

 Sementara anda menantikan jawaban doamu, 
jangan pernah kecewa, sebaliknya, TERUSLAH 
MELAYANI TUHAN SEPERTI YANG DILAKUKAN 
ZAKHARIA. 

- Yesaya 61:6-7 6 Tetapi kamu akan disebut imam 
TUHAN dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu 
akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan 
akan memegahkan diri dengan segala harta benda 
mereka. 7 Sebagai ganti bahwa kamu mendapat 
malu dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan 
ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan 
mendapat warisan dua kali lipat di negerimu dan 
sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. 

b. DOA HANA DIKABULKAN OLEH TUHAN. 
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 1 Samuel 1:1-7 1 Ada seorang laki-laki dari 
Ramataim-Zofim, dari pegunungan Efraim, 
namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin 
Zuf, seorang Efraim. 2 Orang ini mempunyai dua 
isteri: yang seorang bernama Hana dan yang lain 
bernama Penina; Penina mempunyai anak, tetapi 
Hana tidak. 3 Orang itu dari tahun ke tahun pergi 
meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah 
dan mempersembahkan korban kepada TUHAN 
semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam 
TUHAN ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. 4 
Pada hari Elkana mempersembahkan korban, 
diberikannyalah kepada Penina, isterinya, dan 
kepada semua anaknya yang laki-laki dan 
perempuan masing-masing sebagian. 5 Meskipun 
ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana 
hanya satu bagian, sebab TUHAN telah menutup 
kandungannya. 6 Tetapi madunya selalu 
menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena TUHAN 
telah menutup kandungannya. 7 Demikianlah 
terjadi dari tahun ke tahun; setiap kali Hana pergi 
ke rumah TUHAN, Penina menyakiti hati Hana, 
sehingga ia menangis dan tidak mau makan.  

 Hana sempat berada dalam satu fase kehidupan 
yang penuh dengan air mata. 

 Berapa banyak orang juga mengalami apa yang 
dialami oleh Hana. 

 Hana berdoa dan Tuhan menjawab. 
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- 1 Samuel 1:17-20 17 Jawab Eli: "Pergilah dengan 
selamat, dan ALLAH ISRAEL AKAN MEMBERIKAN 
KEPADAMU APA YANG ENGKAU MINTA DARI 
PADA-NYA." 18 Sesudah itu berkatalah perempuan 
itu: "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan 
dari padamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia 
mau makan dan mukanya tidak muram lagi. 19  
Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, 
lalu sujud menyembah di hadapan TUHAN; 
kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. 
Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, isterinya, 
TUHAN ingat kepadanya. 20 Maka setahun 
kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan 
seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu 
Samuel, sebab katanya: "Aku telah memintanya 
dari pada TUHAN." 

- Saya ajak kita tangkap perkataan profetik yang 
sama: Allah akan memberikan kepadamu apa 
yang engkau minta dari padaNya! 

 1 Samuel 2:1  Lalu berdoalah Hana, katanya: 
"Hatiku bersukaria karena TUHAN, tanduk 
kekuatanku ditinggikan oleh TUHAN; mulutku 
mencemoohkan musuhku, SEBAB AKU 
BERSUKACITA KARENA PERTOLONGAN-MU. 

 Mungkin saudara bertanya: Kenapa Tuhan baru 
sekarang jawab doa Hana? Kenapa tidak dari dulu 
saja? KENAPA SETELAH SEKIAN LAMA BERDOA, 
BARU DOANYA DIJAWAB? 
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 Jawabannya sederhana: KARENA TUHAN TAHU 
WAKTU YANG TERBAIK! 

 
PENUTUP: 
Tangkap semua perkataan dan deklarasi profetik yang 
saya sampaikan dengan penuh. Percayalah yang terjadi 
dalam hidup Daud, dalam hidup Hana, dalam hidup 
Zakharia, juga akan Tuhan kerjakan dalam hidup Anda! 


