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GREAT REVIVAL #5 

COME BACK AND REGAIN YOUR VICTORY 

KEMBALI DAN DAPATKAN KEMENANGAN ANDA 

 

PEMBUKAAN : 

Hari ini saya akan menyampaikan satu pesan Tuhan 

yang saya percaya akan sangat memberkati saudara. 

Jika saudara tangkap rhema hari ini, maka saudara 

akan dimampukan Tuhan untuk mengalami revival 

besar sehingga saudara bisa keluar dari setiap tekanan 

dan permasalahan dalam hidup saudara. Judul firman 

hari ini adalah COMEBACK AND REGAIN YOUR 

VICTORY. Kembali dan Dapatkan Kemenangan Anda! 

I. TUHAN MENYEDIAKAN KEMENANGAN BESAR DI 
TAHUN MUJIZAT BESAR INI. 
a. Ulangan 20:1-3 1 "Apabila engkau keluar 

berperang melawan musuhmu, dan engkau 
melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang 
lebih banyak dari padamu, maka janganlah 
engkau takut kepadanya, sebab TUHAN, 
Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar 
dari tanah Mesir, menyertai engkau.  2 Apabila 
kamu menghadapi pertempuran, maka seorang 
imam harus tampil ke depan dan berbicara 
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kepada rakyat,  3 dengan berkata kepada 
mereka: Dengarlah, hai orang Israel! Kamu 
sekarang menghadapi pertempuran melawan 
musuhmu; janganlah lemah hatimu, janganlah 
takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar 
karena mereka, 
 JANGAN TAKUT SEKALIPUN MUSUH DAN 

TANTANGAN KITA BANYAK. 
 ARAHKAN KEMBALI MATA KITA KEPADA 

TUHAN YANG TELAH MENUNTUN DAN 
MENYERTAI KITA. 
- Kembali rajin bangun pondok Daud, 

kembali rajin melayani Tuhan, kembali 
nyalakan api saudara, kembali bangkit 
dalam doa profetik. 

 Ulangan 20:4  SEBAB TUHAN, ALLAHMU, 
DIALAH YANG BERJALAN MENYERTAI KAMU 
UNTUK BERPERANG BAGIMU MELAWAN 
MUSUHMU, DENGAN MAKSUD 
MEMBERIKAN KEMENANGAN KEPADAMU. 
- TUHAN SELALU PUNYA MAKSUD UNTUK 

MEMBERIKAN KEMENANGAN KEPADA 
KITA. 

b. ITU SEBABNYA, JIKA SAUDARA MERASA KALAH, 
INI SAATNYA UNTUK BANGKIT! INI SAATNYA 
UNTUK COMEBACK DAN MERAIH KEMBALI 
KEMENANGAN YANG SUDAH TUHAN SIAPKAN 
UNTUK KITA. 
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 COMEBACK adalah istilah yang sering dipakai 
untuk seseorang yang BERHASIL 
MEMBALIKKAN KEADAAN. 

 Saya percaya bahwa sebagai anak Tuhan 
kita lebih dari pemenang. Sekalipun 
mungkin rasanya mau kalah, tetapi saya 
percaya anak Tuhan akan menjadi kings of 
comeback! 
- Amsal 24:16a  Sebab tujuh kali orang 

benar jatuh, namun ia bangun kembali, 
- JANGAN IJINKAN KEMENANGANMU 

DICURI! AMBIL KEMBALI SEBAB ITU HAK 
KITA YANG SUDAH TUHAN BERIKAN! 
 

II. RAHASIA COMEBACK BESAR DARI YOSUA. 
1. BERANI EVALUASI TOTAL 

 Setelah berhasil mengalahkan Yerikho, 
bangsa Israel sempat kalah melawan bangsa 
Ai. 
- Yosua 7:3-4   3 Kemudian kembalilah 

mereka kepada Yosua dan berkata 
kepadanya: "Tidak usah seluruh bangsa 
itu pergi, biarlah hanya kira-kira dua atau 
tiga ribu orang pergi untuk menggempur 
Ai itu; janganlah kaususahkan seluruh 
bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab 
orang-orang di sana sedikit saja."  4 Maka 
berangkatlah kira-kira tiga ribu orang dari 
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bangsa itu ke sana; tetapi mereka 
melarikan diri di depan orang-orang Ai. 

 Yosua 7:6-9  6 Yosua pun mengoyakkan 
jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya 
sampai ke tanah di depan tabut TUHAN hingga 
petang, bersama dengan para tua-tua orang 
Israel, sambil menaburkan debu di atas 
kepalanya.  7 Dan berkatalah Yosua: "Ah, 
Tuhanku ALLAH, mengapa Engkau menyuruh 
bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? 
supaya kami diserahkan kepada orang Amori 
untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami 
putuskan tadinya untuk tinggal di seberang 
sungai Yordan itu! 8 O Tuhan, apakah yang 
akan kukatakan, setelah orang Israel lari 
membelakangi musuhnya? 9 Apabila hal itu 
terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh 
penduduk negeri ini, maka mereka akan 
mengepung kami dan melenyapkan nama 
kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan 
Kaulakukan untuk memulihkan nama-Mu yang 
besar itu?” 

 Saat itu yang Yosua lakukan adalah datang 
menghadap tabut Allah, bersujud dengan 
muka sampai ke tanah sampai hari petang. 
Yosua datang sambil berkabung dan 
merendahkan diri di hadapan Allah. 
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2. BERANI BANGKIT MEMOTONG DOSA. 
 Yosua 7:10-11  10 Lalu berfirmanlah TUHAN 

kepada Yosua: "BANGUNLAH! Mengapa 
engkau sujud demikian?  11 Orang Israel telah 
berbuat dosa, mereka melanggar perjanjian-
Ku yang Kuperintahkan kepada mereka, 
mereka mengambil sesuatu dari barang-
barang yang dikhususkan itu, mereka 
mencurinya, mereka menyembunyikannya, 
dan mereka menaruhnya di antara barang-
barangnya. 
- Ini yang perlu kita lakukan setelah 

evaluasi, yaitu SEGERA BANGUN DAN 
BANGKIT! 

3. BERANI BERDOA RADIKAL. 
 Yosua 10:12-14  12 Lalu Yosua berbicara 

kepada TUHAN pada hari TUHAN 
menyerahkan orang Amori itu kepada orang 
Israel; ia berkata di hadapan orang Israel: 
"Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan 
engkau, bulan, di atas lembah Ayalon!" 13 
Maka berhentilah matahari dan bulan pun 
tidak bergerak, sampai bangsa itu 
membalaskan dendamnya kepada musuhnya. 
Bukankah hal itu telah tertulis dalam Kitab 
Orang Jujur? Matahari tidak bergerak di 
tengah langit dan lambat-lambat terbenam 
kira-kira sehari penuh.  14 Belum pernah ada 
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hari seperti itu, baik dahulu maupun 
kemudian, bahwa TUHAN mendengarkan 
permohonan seorang manusia secara 
demikian, sebab yang berperang untuk orang 
Israel ialah TUHAN. 

 Alkitab mencatat hal seperti itu belum pernah 
ada dan belum pernah Tuhan mendengarkan 
permohonan seorang manusia secara 
demikian. 

 Jika saudara perhatikan, kenapa dalam hidup 
Yesus setiap hari yang Dia lalui selalu ada 
kemenangan? 

 Itu sebabnya jika saudara rindu membalikkan 
keadaan bahkan mengalami hidup yang terus 
berkemenangan senantiasa, maka perlu doa 
yang besar, bahkan kehidupan doa yang 
besar! 

4. BANGUN IMAN YANG TEGUH. 
 Yosua 1:9 Bukankah telah Kuperintahkan 

kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? 
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, 
Allahmu, menyertai engkau, ke mana pun 
engkau pergi. 

 Yesaya 50:7  Tetapi Tuhan ALLAH menolong 
aku; sebab itu aku tidak mendapat noda. 
SEBAB ITU AKU MENEGUHKAN HATIKU 
SEPERTI KETEGUHAN GUNUNG BATU KARENA 
AKU TAHU, bahwa aku tidak akan mendapat 
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malu. 
 HANYA ORANG-ORANG YANG MEMILIKI IMAN 

SEKOKOH INILAH YANG PADA AKHIRNYA 
AKAN MENGALAMI COMEBACK DAN MUJIZAT 
BESAR DALAM HIDUPNYA! 

5. BERANI BERJUANG DENGAN GIGIH. 
 Yosua 17:17-18   17 Lalu berkatalah Yosua 

kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim 
dan suku Manasye: "Engkau ini bangsa yang 
banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan 
yang besar; tidak hanya satu bagian undian 
ditentukan bagimu, 18 tetapi pegunungan itu 
akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah 
itu hutan, haruslah kamu membukanya; kamu 
akan memilikinya sampai kepada ujung-
ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang 
Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai 
kereta besi dan sekalipun mereka kuat.” 

 

PENUTUP: 

Percayalah rhema bahwa Tuhan akan kerjakan 

kemenangan yang besar dalam hidup saudara. Itu 

sebabnya segera bangun dan bangkit dan lakukan 

comeback! Evaluasi diri kita, miliki doa yang besar, 

miliki iman yang besar dan berjuang dengan besar, 

maka pasti kekalahan akan diubah Tuhan jadi 

kemenangan besar! 


