GREAT REVIVAL #1
IT’S TIME FOR GREATER
INI WAKTUNYA UNTUK LEBIH BESAR

PEMBUKAAN:
Bulan September di gereja kita menjadi salah satu bulan
yang sangat istimewa dan sangat dinantikan. Di bulan
September inilah gereja kita berulang tahun. Di bulan
September ini juga kita mengadakan Unlimited
Conference yang akan diikuti oleh semua pelayan Tuhan
bahkan jemaat Keluarga Allah.
• Tahun lalu Tuhan bekerja dengan semakin dahsyat
dalam gereja kita setelah kita sama-sama
mengadakan Unlimited Conference.

• Di Unlimited Conference tahun lalu, benar-benar
Tuhan melawat setiap peserta yang datang, dan
Tuhan bukakan kepada kita kegerakan profetik
yang membuat banjir mujizat terjadi dengan
dahsyat setelah itu.
• Dan saya yakin kita semua sudah tidak sabar untuk
menantikan
gelombang
kegerakan
dan
kemenangan apa lagi yang akan Tuhan kerjakan di
tahun ini melalui Unlimited Conference.
• Apalagi ulang tahun tahun ini sangat istimewa
sebab gereja kita genap memasuki usia 30 tahun!
•
Itu sebabnya di bulan ulang tahun ini, Tuhan
berikan kepada gereja kita satu rhema yang akan
menjadi kado ulang tahun indah bagi setiap kita,
yaitu Great Revival! Kebangkitan Besar! Kegerakan
Besar!
• Saya ajak Saudara buka hati dengan sungguhsungguh dan tangkap perhemaan yang ingin Tuhan
sampaikan karena rhema bagi gereja ini itu juga
berarti rhema bagi saudara sekalian! Coba katakan:
Rhema bagi gereja ini juga adalah rhema bagi
pekerjaanku! Rhema bagi gereja ini juga adalah
rhema bagi keluarga dan pernikahanku! Rhema
bagi gereja ini juga adalah rhema bagi masa
depanku!

I.
TUHAN SEDANG MENYIAPKAN
GELOMBANG REVIVAL YANG LEBIH
BESAR.
a. TUHAN AKAN MENDATANGKAN SUATU
GELOMBANG KEBANGKITAN YANG TIDAK MASUK
AKAL.
• Dalam the Year of Great Miracles ini, Tuhan akan
kerjakan mujizat kebangkitan dan kebangunan
rohani yang tidak masuk akal.
• Tema dari Tuhan ini justru menguatkan bahwa
Tuhan akan bekerja dengan luarbiasa dalam
perayaan HUT gereja kita kali ini.
- GREAT REVIVAL ADALAH TEMA PROFETIK
DARI TUHAN!
• Tuhan bukan hanya akan kerjakan revival, tetapi
great revival.
b. MILIKI HATI YANG PERCAYA DAN RESPONI DENGAN
SUNGGUH-SUNGGUH.
• Tuhan sudah menetapkan “revival” menjadi bagian
dari umat Tuhan.

• Apalagi kali ini, Tuhan benar-benar berbicara
sangat kuat tentang revival besar di gereja kita.
- Kejadian 41:32 Sampai dua kali mimpi itu
diulangi bagi tuanku Firaun berarti: hal itu
telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan
segera melakukannya.
- Demikian juga dengan Revival. Bukan hanya
2x, namun sudah berkali-kali Tuhan bicara
kepada gereja kita tentang Revival. Itu
artinya Great Revival sudah ditetapkan oleh
Allah atas gereja kita dan Allah akan segera
melakukannya!

II.
INI WAKTUNYA UNTUK HAL YANG LEBIH
BESAR
a. Hagai 2:4-9
4 Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel,
demikianlah firman TUHAN; kuatkanlah hatimu, hai
Yosua bin Yozadak, imam besar; kuatkanlah hatimu, hai
segala rakyat negeri, demikianlah firman TUHAN;
bekerjalah, sebab Aku ini menyertai kamu, demikianlah

firman TUHAN semesta alam, 5. sesuai dengan janji
yang telah Kuikat dengan kamu pada waktu kamu
keluar dari Mesir. Dan Roh-Ku tetap tinggal di tengahtengahmu. Janganlah takut! 6. Sebab beginilah firman
TUHAN semesta alam: Sedikit waktu lagi maka Aku akan
menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat; 7.
Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga
barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa
datang mengalir, maka Aku akan memenuhi Rumah ini
dengan kemegahan, firman TUHAN semesta alam. 8.
Kepunyaan-Kulah perak dan kepunyaan-Kulah emas,
demikianlah firman TUHAN semesta alam. 9 ADAPUN
RUMAH INI, KEMEGAHANNYA YANG KEMUDIAN AKAN
MELEBIHI KEMEGAHANNYA YANG SEMULA, firman
TUHAN semesta alam, dan di tempat ini Aku akan
memberi damai sejahtera, demikianlah firman TUHAN
semesta alam."
• SALAH SATU SIFAT TUHAN PASTILAH MELAKUKAN
HAL-HAL YANG LEBIH BESAR.
• Yesaya 49:5-6 5 Maka sekarang firman TUHAN,
yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk
menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub
kepada-Nya, dan supaya Israel dikumpulkan
kepada-Nya — maka aku dipermuliakan di mata
TUHAN, dan Allahku menjadi kekuatanku —,
firman-Nya: 6 "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk

menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku
Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang
Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan
membuat engkau menjadi terang bagi bangsabangsa supaya keselamatan yang dari pada-Ku
sampai ke ujung bumi."
• Yohanes 1:48-51 48 Kata Natanael kepada-Nya:
"Bagaimana Engkau mengenal aku?" Jawab Yesus
kepadanya: "Sebelum Filipus memanggil engkau,
Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." 49
Kata Natanael kepada-Nya: "Rabi, Engkau Anak
Allah, Engkau Raja orang Israel!" 50 Yesus
menjawab, kata-Nya: "Karena Aku berkata
kepadamu: Aku melihat engkau di bawah pohon
ara, maka engkau percaya? ENGKAU AKAN
MELIHAT HAL-HAL YANG LEBIH BESAR DARI PADA
ITU." 51 Lalu kata Yesus kepadanya: "Aku berkata
kepadamu, SESUNGGUHNYA ENGKAU AKAN
MELIHAT LANGIT TERBUKA DAN MALAIKATMALAIKAT ALLAH TURUN NAIK KEPADA ANAK
MANUSIA."
- Dan saya percaya itu juga yang Tuhan sedang
sampaikan kepada setiap kita di tempat ini
melalui rhema great revival ini: Tuhan akan
bawa gereja kita masuk dalam dimensi yang
belum pernah kita alami sebelumnya. Tuhan

akan buat mata kita melihat hal-hal yang
lebih besar. Tuhan akan bawa kita melihat
perkara-perkara
yang
jauh
lebih
supranatural.
b. Tapi pertanyaannya adalah apakah Saudara bisa
percaya hal itu atau tidak?
• Jika Saudara mau melihat hal-hal yang lebih besar
seperti yang dialami Natanael, maka saudara harus
punya hati yang mudah percaya seperti Natanael!
• Mudah percaya adalah satu kualitas hati yang
dimiliki oleh gembala sidang kita sehingga Tuhan
memakai beliau untuk membawa kita mengalami
perkara-perkara yang mustahil.
III. PERCAYALAH BAHWA MEMASUKI USIA KE 30,
GEREJA KITA AKAN DIBAWA TUHAN MENGALAMI
LOMPATAN SANGAT BESAR.
a. SAYA PERCAYA ADA PESAN PROFETIK DI BALIK
UMUR 30 TAHUN.
• Kejadian 41:46 (TB) Yusuf berumur tiga puluh
tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu.
Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu
dikelilinginya seluruh tanah Mesir.

• 2 Samuel 5:4 (TB) Daud berumur tiga puluh tahun,
pada waktu ia menjadi raja; empat puluh tahun
lamanya ia memerintah.
• Lukas 3:23 (TB) Ketika Yesus memulai pekerjaanNya, Ia berumur kira-kira tiga puluh tahun dan
menurut anggapan orang, Ia adalah anak Yusuf,
anak Eli,
b. IKUT DALAM KEGERAKAN DOA PUASA MENJELANG
UC 2019.
• BAIK YUSUF, DAUD, DAN YESUS PUN HARUS
MELALUI FASE BAYAR HARGA.
PENUTUP:
Percayalah rhema bahwa Tuhan akan adakan revival
besar di tengah-tengah kita. Jika saudara percaya, ambil
langkah ketaatan untuk ikut berdoa puasa menantikan
karya Tuhan yang ajaib di UC 2019 nanti.

