


THE RAINBOW OF GLORY #4 

PELANGI KEMULIAAN #4 

GREATER AND FASTER 

LEBIH BESAR DAN LEBIH CEPAT 

 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita masuk di bagian akhir dari seri firman 

Rainbow of Glory. Saya percaya setiap kita sudah 

sungguh-sungguh diberkati melalui pesan Tuhan di 

bulan ini. 

 

Di minggu pertama kita sudah belajar tentang 

kehidupan Nuh. Air bah boleh datang, tetapi air bah itu 

tidak membinasakan dia dan keluarganya. Wabah boleh 

datang , tetapi saya percaya anda dan saya dalam 

penyertaan Tuhan. Bahkan seganas-ganasnya air bah, 

tetap bencana itu tetap akhirnya berakhir! Setelah 150 

hari, air itu menyusut. 

 

Nuh bisa keluar, dan dia mulai membangun mezbah 

ucapan syukur yang menyenangkan Tuhan. Pada 

akhirnya justru Tuhan menunjukkan pelangi kemuliaan 



kepada Nuh. Percayalah pasca badai wabah ini melanda, 

akan segera muncul pelangi dan terang kemuliaan 

Tuhan dalam hidup Anda! 

 

Di minggu kedua kita bicara tentang Perjanjian Tuhan 

yang tidak penah bisa tergoyahkan. Kalau Tuhan berjanji 

bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan, maka ya tahun 

ini adalah tahun kemuliaan. Apapun yang terjadi, tahun 

ini tetaplah tahun yang penuh kemuliaan! Percayailah 

itu saudara sekalian! 

 

Di minggu ketiga yang lalu kita bicara tentang bangkit 

dan mulai membangun. Separah apapun kondisinya, 

tetapi kalau saudara bankit dan mulai membangun, 

maka akan ada pengurapan dan penyertaan Tuhan yang 

akan menolong saudara. Ayo bangkit dari keterpurukan! 

 

Dunia ini mengalami masalah yang besar bukan cuma 

sekali ini kan: dunia perang mengalami wabah flu 

Spanyol, pernah perang dunia 1, perang dunia 2, dll, 

yang semuanya memakan begitu banyak korban jiwa. 

Tetapi puji Tuhan nenek moyang kita mau bangkit 

dengan luarbiasa. 



Jepang misalnya pernah diluluhlantahkan dengan bom 

atom. Sekalipun habis-habisan, toh mereka bisa bangkit 

dan membangun kembali negaranya. 

 

Indonesia juga sama. Kita dijajah ratusan tahun dan 

memulai start dengan begitu miskin, kita pernah 

mengalami banyak perang, juga pernah mengalami 

wabah penyakit lain, kita pernah mengalami krisis 

ekonomi, dll. Tetapi pada akhirnya Indonesia bangkit 

kembali dan mentata bangsa ini jadi lebih baik. 

 

Jadi saya percaya, sekarangpun juga sama. Wabah 

corona ini bukanlah kiamat! Wabah ini hanyalah satu 

dari sekian banyak badai yang menerjang. Dan kita akan 

tetap bangkit dan akan membangun kembali. 

Itu sebabnya sebagai penutup seri ini, saya mau bagikan 

pesan Tuhan berjudul GREATER AND FASTER! Lebih 

besar dan lebih cepat! 

 

I. SETELAH MASA KESUSAHAN YANG BESAR, TUHAN 

AKAN MENGERJAKAN HAL-HAL LEBIH BESAR DAN 

LEBIH CEPAT! 

 



Kejadian 9:1-3; 18-19  1 Lalu Allah memberkati Nuh dan 

anak-anaknya serta berfirman kepada mereka: 

"Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta 

penuhilah bumi. 2 Akan takut dan akan gentar 

kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di 

udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala 

ikan di laut; ke dalam tanganmulah semuanya itu 

diserahkan. 3 Segala yang bergerak, yang hidup, akan 

menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya 

itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau.  18 

Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham 

dan Yafet; Ham adalah bapa Kanaan.  19 Yang tiga inilah 

anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar 

penduduk seluruh bumi. 

 

Pasca kejadian air bah yang meluluhlantahkan dunia, 

manusia tidak mengalami kemunduran tetapi justru 

bisa semakin maju. 

 

Sama halnya dengan saat ini. Memang keadaan masih 

kacau dan sepenuhnya pulih. Memang masih banyak hal 

yang masih porak poranda akibat wabah penyakit ini. 

DALAM KEADAAN BERAT SEPERTI SEKARANG INIPUN, 

TERIMALAH BERKAT DARI TUHAN: BERTAMBAH 



BANYAKLAH! PENUHI DAN TAKLUKAN BUMI! 

TERIMALAH ANOINTING FOR DOMINION! 

 

Dengan pengurapan dan blessing dari Tuhan itulah 

mereka mulai melangkah keluar dari bahtera dan Nuh 

serta anak-anaknya, mulai membangun kembali bumi 

ini. 

 

PASTI BUTUH WAKTU! PASTI BUTUH PROSES! PASTI 

BUTUH KERJA KERAS! TETAPI TERNYATA BLESSING DARI 

TUHAN MEMAMPUKAN MEREKA UNTUK BANGKIT 

LEBIH CEPAT DARI YANG DIDUGA. 

 

Artinya benar-benar ADA PERCEPATAN YANG BEGITU 

LUARBIASA TERJADI. 

 

SETELAH BENCANA AIR BAH, JUSTRU MANUSIA 

MENGALAMI LEDAKAN KEMAJUAN! 

 

Setelah Nuh keluar dari bahtera itu, manusia bukan 

hanya bertumbuh dalam kuantitas, tetapi juga manusia 

berkembang secara kualitas. 



Saudara pernah mencermati apa yang terjadu ketika 

GELOMBANG TSUNAMI mau terjadi? 

 

II. SEMUA KESUSAHAN YANG KITA HADAPI DULU ATAU 

SEKARANG INI, TIDAK AKAN ADA APA-APANYA 

DIBANDING DENGAN KEMULIAAN DAN PERKARA 

BESAR YANG AKAN KITA ALAMI! 

 

2 Korintus 4:17 Sebab penderitaan ringan yang sekarang 

ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang 

melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada 

penderitaan kami. 

 

Dalam bahasa Inggris dikatakan: 2 Corinthians 4: 17 FOR 

OUR LIGHT AFFLICTION, WHICH IS BUT FOR A MOMENT, 

is working for us a far more exceeding and eternal 

weight of glory, 

 

1 Petrus 5:9-10  9 Lawanlah dia dengan iman yang 

teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di 

seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 10 

Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah 

memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya 

yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, 



menguatkan dan mengokohkan kamu, SESUDAH KAMU 

MENDERITA SEKETIKA LAMANYA.  

 

Mazmur 71:20-21  20 Engkau yang telah membuat aku 

mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, 

ENGKAU AKAN MENGHIDUPKAN AKU KEMBALI, dan 

dari samudera raya bumi ENGKAU AKAN MENAIKKAN 

AKU KEMBALI.  21 Engkau akan MENAMBAH 

KEBESARANKU dan akan berpaling menghibur aku.  

 

Pertanyaan saya adalah: PERCAYAKAH SAUDARA AKAN 

PESAN TUHAN HARI INI?  

 

KARENA KUNCINYA ADALAH PERCAYA! 

 

Percayakah anda bahwa setelah masa sukar akan ada 

perkara yang lebih besar dan lebih cepat?  

 

Kalau kembali ke kisah Nuh, anda harus sadar yang 

membuat Nuh pada akhirnya bisa melihat pelangi 

kemuliaan adalah sedari awal NUH SELALU PERCAYA! 

NUH HIDUP DALAM IMAN! 



Ibrani 11:7  Karena iman, maka Nuh — dengan petunjuk 

Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan — dengan 

taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan 

keluarganya; dan karena iman itu ia menghukum dunia, 

dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai 

dengan imannya. 

 

PELANGI KEMULIAAN, PERKARA YANG GREATER AND 

FASTER, HANYA BERLAKU KEPADA ORANG YANG 

PERCAYA KEPADA JANJI TUHAN. 

 

PENUTUP: 

Tetap imani bahwa akan ada perkara yang sangat besar 

dan cepat akan Tuhan kerjakan. Tsunami mujizat akan 

terjadi dan membawa kemuliaan besar bagi hidup kita. 

 


