


GREAT REVIVAL #3 

REVIVED 

DIHIDUPKAN KEMBALI 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini saya akan sampaikan satu pesan Tuhan dengan 

Judul Revived atau Dihidupkan Kembali. Saya yakin 

sekali firman Tuhan hari ini akan jadi rhema yang sangat 

kuat sehingga segala sesuatu yang mulai mati bahkan 

yang sudah mati dalam hidup saudara kembali 

dihidupkan. 

 

I. 

PENCURAHAN ROH KUDUS YANG 

DAHSYAT AKAN TERJADI. 

a. Yoel 2:28  

"Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan 

mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka 

anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; 

orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, 



teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-

penglihatan. 

 

Minggu lalu kita sudah belajar bahwa KUNCI SEBUAH 

REVIVAL TERJADI ADALAH ROH KUDUS. 

 

Roh Kudus juga akan mengaktifkan sesuatu dalam diri 

saudara. 

 

1 Korintus 12:8-10   8 Sebab kepada yang seorang Roh 

memberikan karunia untuk berkata-kata dengan 

hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama 

memberikan karunia berkata-kata dengan 

pengetahuan. 9 Kepada yang seorang Roh yang sama 

memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan 

karunia untuk menyembuhkan.  10 Kepada yang 

seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan 

mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia 

untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia 

memberikan karunia untuk membedakan bermacam-

macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan 

karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan 

kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk 

menafsirkan bahasa roh itu. 



 

II. 

TUHAN AKAN KERJAKAN REVIVAL 3 

GENERASI. 

 

1. TUHAN MAU BANGKITKAN GENERASI ANAK-ANAK 

YANG BERDOA SECARA PROFETIK. 

 

1 Raja-raja 17:17-23   17 Sesudah itu anak dari 

perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya 

itu sangat keras SAMPAI TIDAK ADA NAFASNYA LAGI. 18 

Kata perempuan itu kepada Elia: "Apakah maksudmu 

datang ke mari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau 

kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk 

menyebabkan anakku mati?" 19 Kata Elia kepadanya: 

"Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya 

dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke 

kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di 

tempat tidurnya. 20 Sesudah itu ia berseru kepada 

TUHAN, katanya: "Ya TUHAN, Allahku! Apakah Engkau 

menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang 

menerima aku sebagai penumpang, dengan membunuh 

anaknya?" 21 Lalu ia mengunjurkan badannya di atas 



anak itu tiga kali, dan berseru kepada TUHAN, katanya: 

"Ya TUHAN, Allahku! Pulangkanlah kiranya nyawa anak 

ini ke dalam tubuhnya."  22 TUHAN MENDENGARKAN 

PERMINTAAN ELIA ITU, DAN NYAWA ANAK ITU PULANG 

KE DALAM TUBUHNYA, SEHINGGA IA HIDUP KEMBALI 

(REVIVED).  23 Elia mengambil anak itu; ia 

membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah 

dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia: "Ini 

anakmu, ia sudah hidup!" 

 

Di tengah mujizat yang begitu indah, ternyata musuh 

tidak tinggal diam. Musuh mulai menyerang dan 

berusaha menggoyahkan iman si janda ini. Jika iman 

janda ini goyah, maka pada akhirnya mujizat akan 

terhenti. 

 

Mungkin anakmu saat ini kehilangan nafas rohani 

mereka, tetapi sebagai orang tua, JANGAN PERNAH 

ANDA KEHILANGAN NAFAS ROHANI ANDA UNTUK 

MENDOAKAN MEREKA! 

 

 

 



SAAT KITA TERUS BERDOA BAGI ANAK-ANAK KITA, 

MAKA ROH KUDUS AKAN DICURAHKAN ATAS MEREKA 

SEHINGGA KEBANGUNAN ROHANI ATAS GENERASI 

ANAK DAN REMAJA AKAN TERJADI! 

 

Yesaya 60:22  Yang paling kecil akan menjadi kaum 

yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi 

bangsa yang kuat; Aku, Tuhan, akan melaksanakannya 

dengan segera pada waktunya. 

 

2. TUHAN MAU BANGKITKAN GENERASI ORANG TUA 

YANG PENUH SEMANGAT. 

 

Kejadian 45:25-28   25 Demikianlah mereka pergi dari 

tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan, kepada 

Yakub, ayah mereka. 26 Mereka menceritakan 

kepadanya: "Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang 

menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Tetapi hati 

Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai 

mereka. 27 Tetapi ketika mereka menyampaikan 

kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan 

ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk 

menjemputnya, MAKA BANGKITLAH KEMBALI 

SEMANGAT YAKUB, AYAH MEREKA ITU (the spirit of 



Jacob their father revived). 28 Kata Yakub: "Cukuplah 

itu; anakku Yusuf masih hidup; aku mau pergi 

melihatnya, sebelum aku mati.” 

 

Kejadian 37:33-35   33 Ketika Yakub memeriksa jubah 

itu, ia berkata: "Ini jubah anakku; binatang buas telah 

memakannya; tentulah Yusuf telah diterkam." 34 Dan 

Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain 

kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-

hari lamanya karena anaknya itu. 35 Sekalian anaknya 

laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, 

tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya: "Tidak! Aku 

akan berkabung, sampai aku turun mendapatkan 

anakku, ke dalam dunia orang mati!" Demikianlah Yusuf 

ditangisi oleh ayahnya. 

 

Mungkin ada di antara kita juga hari-hari ini mengalami 

keadaan seperti Yakub. 

 

Hari ini Roh Kudus akan tercurah dan akan ada Yakub-

Yakub yang akan dibangkitkan! 

 

TANGKAP LAGI MIMPIMU DAN PEGANG MIMPIMU 

ERAT-ERAT. 



3. TUHAN MAU BANGKITKAN ANAK-ANAK MUDA 

YANG HIDUP DALAM RENCANA TUHAN. 

 

Selain anak-anak yang bernubuat (bangkit jadi 

pahlawan doa yang profetik) dan orang-orang tua yang 

akan mendapat mimpi dan kembali bersemangat, maka 

Tuhan juga akan bangkitkan TERUNA ATAU ANAK-

ANAK MUDA YANG MENDAPAT PENGLIHATAN! 

 

\Kalau tidak hati-hati, itulah yang banyak dilakukan oleh 

musuh kita terhadap anak-anak muda, yaitu 

mengalihkan visi. 

 

Ketika tujuan hidup tidak jelas, maka akhirnya kita akan 

kelelahan sendiri. 

 

Hakim-hakim 15:16-18   16 Berkatalah Simson: "Dengan 

rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan 

rahang keledai seribu orang kupukul."  17 Setelah 

berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari 

tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat 

Lehi. 18 Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada 

TUHAN: "Oleh tangan hamba-Mu ini telah Kauberikan 

kemenangan yang besar itu, masakan sekarang aku 



akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-

orang yang tidak bersunat itu!” 

 

Ini saatnya Tuhan mau menjamah hati anak-anak muda 

yang kering. Ini saatnya Tuhan melawat anak-anak 

muda dan mengarahkan kembali kepada rencana Tuhan 

yang tepat. 

 

Sadarilah bahwa ROH YANG KERING ADALAH 

PENYEBAB AWAL MULA KEKALAHAN BESAR terjadi 

dalam hidup anda. 

 

Hakim-Hakim 15:19 Kemudian Allah membelah liang 

batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia 

minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali (his spirit 

came again, and he revived). Sebab itu dinamailah mata 

air itu Mata Air Penyeru, yang sampai sekarang masih 

ada di Lehi. 

 

Dan bukan hanya hatimu disegarkan kembali, namun 

yang utama adalah saudara KEMBALI MENERIMA 

PENGLIHATAN ALIAS VISI ITU DENGAN JELAS dalam 

hidup saudara. 



 

Percayalah bahwa revival yang dahsyat akan terjadi dan 

melanda kita hari ini: 

 

PENUTUP: 

Responi semua rhema firman Tuhan dan percayalah 

dimanapun posisi hidup saudara saat ini, saudara akan 

alami revival dan kebangkitan besar dalam hidup 

saudara. 


