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BRIGHTER THAN EVER #2 
LEBIH TERANG DARI SEBELUMNYA #2 

NEVER ENDING JOY 
SUKACITA YANG TAK BERKESUDAHAN 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita mau melanjutkan firman Tuhan yang 
sudah kita mulai sejak minggu lalu, yaitu Brighter Than 
Ever. 
Minggu lalu kita sudah terima satu rhema firman Tuhan 
tentang End of Year Glory. Kita percaya Kemuliaan di 
akhir tahun yang akan kita terima akan jauh lebih besar, 
lebih indah, lebih terang dan lebih luarbiasa 
dibandingkan sebelumnya. 
Tapi syaratnya jangan lupa untuk senantiasa 
menguatkan hati dan iman kita. Selain itu jangan lupa 
kita harus bekerja dengan giat, belajar dengan giat, 
berdoa dengan giat, bahkan melayani dengan giat. 
Di minggu kedua ini, saya rindu untuk membagikan 
tentang damai dan sukacita. Saya beri judul firman hari 
ini Never Ending Joy. Sukacita yang Tak berkesudahan. 
 
I. NATAL ADALAH MOMEN SUKACITA DAN DAMAI 
SEJAHTERA. 
KEMULIAAN SEJATI SELALU DIIKUTI DENGAN 
KEDAMAIAN. 
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Hagai 2:10 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." 
 
Rumah Tuhan bisa bicara tentang gereja Tuhan atau 
juga anda dan saya. 
Kemegahan bicara tentang kemuliaan. 
Dan minggu lalu kita tangkap rhema dan nubuatan 
bahwa kemuliaan yang kemudian akan melebihi yang 
semula. Bahkan saya doakan itu juga terjadi di bulan 
ini juga! 
Tetapi yang juga menarik adalah kata-kata berikutnya: 
di tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera. 
 
DAMAI SEJAHTERA YANG MUNCUL MENGIKUTI 
KEMULIAAN. 
Saya senang Tuhan bukan hanya berjanji bahwa kita 
akan menerima kemuliaan yang lebih besar, tetapi 
juga damai sejahtera yang  lebih besar. Inilah 
kemuliaan yang sesungguhnya! 
Dunia dan iblis sering kali menawarkan kemuliaan, 
tetapi sayangnya semuanya palsu. 
Iblis bisa seolah memberikan kemuliaan. Kita sering 
dengar ada orang ikut iblis dan cepat sukses, cepat 
kaya, cepat tenar, dll. Bahkan dalam Alkitab pun kita 
pernah dengar kisah bagaiman iblis berusaha 
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menawarkan dunia dengan segala kemuliaannya 
kepada Yesus asal Yesus mau sujud menyembah 
kepada iblis. 
Ya “kemuliaan palsu” bisa ditawarkan iblis, tetapi iblis 
dan dunia tidak akan pernah bisa menawarkan damai 
yang sejati kepada anda dan saya. 
Banyak orang yang secara materi, kedudukan, jabatan 
begitu mulia, namun hatinya hampa dan tidak ada 
damai sejahtera. Kaya tetapi hatinya selalu penuh 
ketakutan. Tenar tetapi hatinya selalu tidak bahagia.  
 
Hanya Tuhan Yesuslah sumber kemuliaan dan 
sumber damai sejahtera yang sejati. 
Mazmur 24:10 "Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan?" 
"TUHAN semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan!" 
 
Yesaya 9:5: Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, 
seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang 
pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya 
disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, 
Bapa yang Kekal, Raja Damai. 
 
Kalau anda hanya cari kemuliaan semu, anda bisa 
mendapatkannya di luar Tuhan sekalipun. 
Tetapi kalau anda mencari kemuliaan yang sejati 
yang diikuti dengan rasa damai sejahtera di dalam 
hidup ini, maka saya mau katakan tidak ada jalan lain 
selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah Raja 
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Kemuliaan sekaligus Raja Damai yang 2000 tahun lalu 
lahir ke dalam dunia ini. 
 
BUKAN HANYA DAMAI, TETAPI NATAL JUGA MOMEN 
KESUKAAN BESAR. 
 
Lukas 2:10-11   10 Lalu kata malaikat itu kepada 
mereka: "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk 
seluruh bangsa: 11 Hari ini telah lahir bagimu 
Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. 
 
Natal berbicara tentang Kedatangan Raja Damai yang 
mendatangkan Kesukaan yang besar! 
Damai dan kesukaan atau sukacita adalah saudara 
dekat yang saling berkaitan satu sama lain. 
Hari ini saya berdoa damai sejahtera dan sukacita itu 
mulai bermekaran dalam diri anda. 
Mungkin tahun 2020 secara manusia adalah salah 
satu tahun terberat yang pernah dialami kebanyakan 
orang. 
Bagaimana tidak, rasanya kejutan demi kejutan terus 
saja menghajar dunia ini tanpa ampun. 
Ada Wabah penyakit yang datang tanpa permisi dan 
benar-benar mengubah keadaan dunia ini. 
Selain itu akibat berikutnya adalah perekonomian 
yang secara manusia begitu sulit dan butuh waktu 
lama untuk mengalami pemulihan. 
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Selama beberapa bulan hampir setiap hari yang 
diberitakan adalah kabar negatif, kabar kematian, 
kabar kerugian, kabar kerusuhan, dll. 
Gara-gara itu, berapa banyak orang yang kehilangan 
damai sejahtera dan sukacita? 
Hari ini saya berdoa anda semuanya menerima salah 
satu jenis kemuliaan, namanya damai sejahtera dan 
sukacita! Bukan cuma sukacita dan kesukaan yang 
biasa, tetapi kesukaan yang besar! 
Kalau selama berbulan-bulan rasanya muka anda 
sudah kehilangan tawa, saya berdoa mulai hari ini 
tawa sukacita itu dikembalikan dalam hidup anda. 
Kalau selama berbulan-bulan ini anda mukanya 
selalu serius dan ketakutan, saya berdoa muka yang 
cerah penuh senyuman dimunculkan lagi dalam diri 
anda. 
Itu sebabnya seringkali kita memberi selamat Natal 
dengan ucapan “MERRY CHRISTMAS” yang artinya 
sukacita dan gembira. 
 
Memang iblis selalu berusaha mencuri sukacita kita, 
tetapi kita harus rebut kembali sukacita itu. 
 
Tadi para malaikat berkata bahwa ada kabar kesukaan 
yang besar. Tetapi setelah itu iblis tidak tinggal diam. 
Iblis berusaha mencuri kesukaan besar itu. Iblis mau 
membuat Merry Christmas menjadi Scary Christmas! 
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Matius 2:16-18  16 Ketika Herodes tahu, bahwa ia 
telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia 
sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua 
anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak 
yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan 
waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang 
majus itu.  17 Dengan demikian genaplah firman yang 
disampaikan oleh nabi Yeremia: 18 "Terdengarlah 
suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih; 
Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau 
dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." 
 
Waktu Yesus lahir, malaikat berkata bahwa ada 
kesukaan besar. Tetapi setelah itu yang terjadi justru 
begitu mengerikan. Raja Herodes yang berusaha 
menemukan bayi Yesus justru membunuh begitu 
banyak bayi yang berusia 2 tahun ke bawah di 
Betlehem dan sekitarnya, termasuk Rama. 
Tentunya itu menimbulkan satu kepedihan dan ratap 
tangis yang amat sedih. 
Anda perlu tahu bahwa itulah pekerjaan iblis. Dia 
selalu datang untuk mencuri, membunuh dan 
membinasakan. Kalau dia belum bisa ambil 
nyawamu, minimal dia akan berusaha untuk 
mencuri, membunuh dan membinasakan 
sukacitamu! 
Mungkin di tahun ini seolah-olah pekerjaanmu 
dibunuh, karirmu terbunuh, keuanganmu terbunuh 



Bahan Kotbah Minggu, 13 Desember 2020 – Brighter Than Ever #2 

 7 of 18 

dan itu membuat anda dalam kondisi yang amat 
sedih. 
Mungkin tahun ini menjadi rekor terbanyak dimana 
anda menangis sendirian dalam kesedihan.  
Tetapi hari ini saya berdoa ada pembalikan keadaan! 
Ini waktunya ratap tangismu diganti menjadi 
sukacita yang besar! 
 
Yeremia 31:12-13  12 Mereka akan datang bersorak-
sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-
seri karena kebajikan TUHAN, karena gandum, anggur 
dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan 
lembu sapi; hidup mereka akan seperti taman yang 
diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi 
merana. 13 Pada waktu itu anak-anak dara akan 
bersukaria menari beramai-ramai, orang-orang muda 
dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan 
mengubah perkabungan mereka menjadi 
kegirangan, akan menghibur mereka dan 
menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka.  
 
Saya ajak kita sungguh-sungguh menangkap ayat ini 
jadi rhema. 
Anda yang tadinya sempat merana dan selalu 
menderita karena kesedihan 
Anda yang mungkin sepanjang tahun ini banyak 
berduka akibat kerugian dan kehilangan yang begitu 
banyak anda alami 
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Saya nubuatkan Yeremia 31:12-13 ini terjadi dan 
tergenapi dalam hidup anda! 
Anda akan kembali datang bersorak-sorak! Hidupmu 
akan seperti taman yang diari baik-baik sehingga 
mulai hari ini engkau tidak akan kembali lagi merana! 
Hidupmu akan penuh dengan tarian dan 
kegembiraan serta kegirangan dari Tuhan. 
Tuhan Allah segala penghiburan akan menghibur dan 
menyukakan anda dengan begitu melimpah! 
 
Yeremia 31:16 Beginilah firman TUHAN: Cegahlah 
suaramu dari menangis, dan matamu dari 
mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu 
ada ganjaran, demikianlah firman TUHAN; mereka 
akan kembali dari negeri musuh. 17 MASIH ADA 
HARAPAN UNTUK HARI DEPANMU, demikianlah 
firman TUHAN: anak-anak akan kembali ke daerah 
mereka. 
 
Firman Tuhan berkata: cegahkah suaramu dari 
menangis! Cegahlah matamu mencucurkan air mata! 
Sebab masih ada harapan untuk hari depanmu! 
Ya sekali lagi saya mau katakan: masih ada harapan 
untuk masa depanmu! Masa depanmu cerah! 
Kemuliaan yang menanti di depanmu luarbiasa! 
Brighter than ever! Masa depan keuanganmu cerah! 
Masa depan studimu gilang gemilang! Karirmu 
bersinar! 
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II. KUNCI MENGALAMI DAMAI DAN SUKACITA 
YANG TIDAK BERKESUDAHAN. 
BERDAMAI DENGAN TUHAN. 
 
2 Korintus 5:20 Jadi kami ini adalah utusan-utusan 
Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan 
perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta 
kepadamu: BERILAH DIRIMU DIDAMAIKAN DENGAN 
ALLAH. 
 
Hari ini saya sampaikan kepada setiap kita: berilah 
dirimu didamaikan dengan Allah! 
Tahukah saudara bahwa Natal juga bicara tentang 
momen pendamaian dengan Allah? Allah sang Raja 
Damai itu turun ke dunia untuk menawarkan 
perdamaian dengan kita manusia yang berdosa. 
Dalam Alkitab terjemahan 2 Korintus 5:20 Bahasa 
Indonesia Masa Kini (BIMK) ayat tadi ditulis: Atas 
nama Kristus, kami mohon dengan sangat, terimalah 
uluran tangan Allah yang memungkinkan kalian 
berbaik dengan Dia. 
 
Bahkan dua ribu tahun lalu Tuhan bukan cuma 
mengulurkan tanganNya saja, namun Dia datang 
sepenuhnya ke dunia dalam wujud manusia agar 
manusia bisa berdamai dengan Tuhan. 
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Kita harus sadar bahwa tanpa berdamai dengan 
Tuhan, mustahil untuk kita bisa memiliki damai 
sejahtera yang sejati. 
 
BERDAMAI DENGAN TUHAN ARTINYA MEMILIKI 
HUBUNGAN YANG BAIK DENGAN TUHAN. 
 
Kalau anda memiliki hubungan yang baik dengan 
Tuhan Sang Raja Damai dan sumber segala damai 
sejahtera, maka pasti hidup anda akan diliputi oleh 
kedamaian. 
Sebaliknya ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak 
baik, ada jarak, ada keretakan, ada ketidaktaatan, 
ada pemberontakan dan jauh dariNya, maka saat 
itulah damai akan hilang dalam diri kita. 
Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan 
melanggar perintah Tuhan, maka saat itulah 
kekuatiran untuk pertama kali dirasakan oleh 
manusia. 
Itu adalah momen dimana untuk pertama kalinya 
umat manusia kehilangan damai. Semuanya karena 
dosa dan dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan 
menjadi jauh. 
 
1 Samuel 16:14-16, 23 14 Tetapi Roh TUHAN telah 
mundur dari pada Saul, dan sekarang ia diganggu 
oleh roh jahat yang dari pada TUHAN.  15 Lalu 
berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya: 
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"Ketahuilah, roh jahat yang dari pada Allah 
mengganggu engkau; 16 baiklah tuanku menitahkan 
hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari 
seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat 
yang dari pada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia 
main kecapi, maka engkau merasa nyaman."  23 Dan 
setiap kali apabila roh yang dari pada Allah itu hinggap 
pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan 
memainkannya; Saul merasa lega dan nyaman, dan 
roh yang jahat itu undur dari padanya. 
 
Dikatakan bahwa Roh Tuhan mundur dari Saul dan 
sejak saat itu ia diganggu oleh roh jahat. 
Jangan salah tangkap bahwa Tuhan dengan jahatnya 
sengaja mengirim roh jahat untuk menghancurkan 
Saul. Yang benar adalah ketika rumah hidup Saul 
kosong, maka 7x lipat roh-roh jahat otomatis datang. 
Di situ ada roh tipu daya, roh kekuatiran, roh 
ketakutan, roh depresi, dll. 
Saat itu terjadi maka Saul menjadi orang yang sama 
sekali tidak punya damai sejahtera. Dia masih raja, dia 
masih punya harta dan kekuasaan, dia masih punya 
pasukan, tetapi ada yang hilang dalam hidupnya yang 
membuat keadaannya selalu tidak tenang. 
Yang hilang itu adalah TUHAN! 
Selama ini Tuhan Raja damai sejahtera bersama 
dengan Saul. Dan selama Saul dekat dengan Tuhan, 
maka semua roh jahat dan roh ketakutan itu tidak bisa 
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mendekat. Tetapi sejak Roh Allah undur, maka semua 
ketakutan mulai menyerang dan merasuki Saul. 
Saat itu Saul mulai mencari cara supaya bisa 
merasakan damai. Dia mulai melampiaskan kepada 
music dan Daud diminta jadi pemain kecapi baginya. 
Memang itu bisa membantu, memang itu bisa 
membuat dia lega dan nyaman, tetapi semuanya 
sifatnya hanya sesaat! 
Seharusnya yang dilakukan Saul adalah bertobat dan 
kembali berdamai Tuhan. Itulah sumber damai 
sejahtera yang kekal.  
 
Hari ini mari cek hubungan kita dengan Tuhan. 
Bahkan saya rindu kita semua di momen Natal ini 
bisa kembali memastikan hubungan kita dengan 
Tuhan. 
 
Karena kalau kita punya hubungan yang baik dan 
dekat dengan Tuhan, pasti hidupmu akan penuh 
damai sejahtera. 
Seperti Daud. Hubungan dengan Tuhan amat baik, 
amat dekat, amat akrab. Dia pernah jatuh dalam 
dosa tetapi setelah ditegur, Daud segera memilih 
untuk cepat-cepat berbaikan dengan Tuhan. 
Akibat hubungannya dengan Tuhan sangat baik, maka 
Daud bisa merasakan dalam dalam hidupnya. 
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Bahkan dalam lembah kekelaman pun Daud tetap bisa 
merasakan damai karena dia dekat dengan Sang 
Gembala Agung. 
 
Mazmur 3:1-7 1 Mazmur Daud, ketika ia lari dari 
Absalom, anaknya. 2 Ya TUHAN, betapa banyaknya 
lawanku! Banyak orang yang bangkit menyerang aku; 
3 banyak orang yang berkata tentang aku: "Baginya 
tidak ada pertolongan dari pada Allah." Sela. 4 Tetapi 
Engkau, TUHAN, adalah perisai yang melindungi aku, 
Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat 
kepalaku. 5 Dengan nyaring aku berseru kepada 
TUHAN, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang 
kudus. Sela. 6 Aku membaringkan diri, lalu tidur; aku 
bangun, sebab TUHAN menopang aku! 7 Aku tidak 
takut kepada puluhan ribu orang yang siap 
mengepung aku. 
 
Jelas-jelas Daud ada di situasi yang begitu 
menyeramkan saat dia dikejar untuk ditangkap dan 
dibunuh. Betapa banyak lawan yang berusaha 
menjatuhkan Daud. Tetapi Daud tetap bisa tidur 
dengan tenang dan damai sebab Daud tahu 
hubungannya dengan Tuhan begitu baik. Tuhan pasti 
menolong Daud! 
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KEMBANGKAN POLA PIKIR SUKACITA! 
Sadarilah bahwa Iblis selalu berusaha untuk mencuri 
sukacitamu melalui berbagai macam situasi dan 
kondisi yang terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya: 
Peganglah kuat-kuat sukacitamu! 
 
Rekan kerjamu menggosipkan hal-hal yang jelek di 
belakangmu. 
Pasanganmu berbicara dengan nada yang keras, Tinggi 
dan menuntut. 
Suamimu nggak mau tau dan sama sekali tidak 
pengertian.  
Anak-anakmu berani melawan dan bertindak 
semaunya sendiri.  
Anda sedang menyetir di jalan raya dan tiba-tiba saja 
ada kendaraan lain yang memotong jalanmu sehingga 
engkau kelabakan.  
Atau ada yang menjelek-jelekkan engkau di sosial 
media 
 
Kalau kita tidak jaga hati kita dengan segala 
kewaspadaan, maka kita bisa kebobolan, dan 
kehilangan sukacita kita! 
 
Sadarkah anda bahwa anda tidak harus menyerahkan 
sukacitamu (kehilangan sukacitamu) ketika anda 
mengalami hal-hal seperti itu?!  
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Sadarkah anda bahwa anda bisa memilih tetap 
bersukacita sekalipun anda mengalami semuanya 
itu?! 
Anda tidak harus marah, jengkel, emosi ketika ada 
dalam situasi yang tidak menyenangkan!  
Anda bisa Memilih tetap tenang, rileks, dan 
bersukacita!!  
 
Milikilah pola pikir yang benar sehingga kita bisa 
bersukacita! 
 
Sadarkah anda bahwa ketika seseorang suka menjelek-
jelekkan anda, seringkali justru mereka merasa iri hati 
dengan anda?! Anda Punya sesuatu yang mereka tidak 
Punya, sehingga mereka menjelek-jelekkan anda! (Jadi 
jangan marah, tapi kasihanilah mereka).  
Bisa orang yang memotong jalan anda dan menyetir 
dengan ugal-ugalan itu ternyata sedang menuju ke 
rumah sakit karena orang tuanya dalam kondisi yang 
kritis (Kalau kita tau Seperti itu, mungkin kita tidak 
marah, bahkan dengan senang hati kita 
mempersilahkan mereka memotong jalan kita dan 
mendahului kita).  
Ada orang-orang tertentu yang tidak peduli apapun 
yang anda lakukan (seberapapun anda mencoba 
mengasihi dan berbuat baik pada mereka), itu tidak 
akan pernah cukup: mereka akan selalu membuat anda 
merasa bersalah, menuntut hal-hal yang tidak masuk 
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akal, dan seolah-olah anda yang bertanggung jawab atas 
hidup mereka. Jadi berhentilah berusaha 
menyenangkan semua orang! Ada orang-orang tertentu 
yang lebih baik kita doakan dan kasihi dari jauh! Kalau 
anda terus dekat-dekat sama mereka, justru mereka 
akan menjadi penghalang untuk rencana Tuhan 
tergenapi dalam hidupmu.  
Belajarlah dari Abraham: Sekalipun dia mengasihi Lot, 
Abraham tau bahwa Tuhan suruh dia berpisah dari Lot! 
Abraham tetap mengasihi dan mendoakan Lot dari 
jauh! Tapi Abraham tau bahwa rencana Tuhan dalam 
hidupnya Hanya bisa tergenapi kalau dia tidak lagi 
bersama-sama dengan Lot (Hanya ketika Abraham 
memahami prinsip ini, maka dia bisa hidup penuh 
dengan damai sejahtera dan sukacita, dan rencana 
Tuhan tergenapi dalam hidupnya). 
Belajarlah untuk relaks dan menikmati hidup! Jangan 
membuat hidupmu selalu tegang, serius, dan berat! 
Belajarlah untuk tertawa dan menemukan 
kebahagiaan dalam hal-hal yang Kecil! Jangan 
semuanya dibuat tegang dan stress dan Penuh 
tekanan!  
Sama-sama anda memelihara anak-anak anda, anda 
bisa melakukannya dengan berat hati dan bersungut-
sungut! Tapi anda bisa Memilih untuk bersukacita, 
menikmati bermain bersama anak-anak anda, dan 
tertawa bersama mereka. Sama-sama melakukan hak 
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yang sama, attitude kita bisa beda: tegang dan berat 
atau tertawa dan menikmatinya!  
Belajarlah untuk mengembangkan hati yang gembira! 
Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah Obat 
yang manjur!  
Taukah anda bahwa ada orang-orang yang Sudah 
divonis dokter Hanya Punya beberapa bulan saja karena 
sakit penyakit yang kronis dalam tubuhnya! Tapi 
kemudian menemukan rahasia kebenaran Firman 
Tuhan tentang hati yang gembira ini, kemudian 
mengambil keputusan untuk tidak lagi sedih, tidak mau 
stress lagi, dan mulai bersukacita. Jadi mereka mulai cari 
teman-teman yang suka yang happy-happy, sehingga 
dia Bisa tertawa dan mulai menikmati hidup bersama 
mereka. Bahkan dia mulai nonton film-film yang Lucu 
setiap hari yang bisa membuat dia tertawa terpingkal-
pingkal! Yang luarbiasa adalah sementara waktu 
berjalan, bukannya tubuhnya tambah sakit, tapi 
tubuhnya mengalami pemulihan: tambah sehat, 
tambah segar, sakit penyakitnya lenyap, dan dia 
sembuh sepenuhnya, bahkan umur Panjang.  
Taukah anda bahwa kalau anda mempelajari rahasia 
orang-orang yang Punya umur Panjang sampai 80, 90, 
bahkan 100 tahun; rahasianya bukan sekedar makan 
Sehat, atau Olah raga Sehat, akan tetapi hati yang 
gembira! Ternyata hati yang gembira ini jauh lebih 
manjur dari yang lainnya. Hati yang gembira bisa 
membuat anda awet muda, mengobati sakit 
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pencernaan, menyembuhkan sakit pernafasan, 
menghilangkan insomnia dan membuat anda bisa tidur 
nyenyak!  
Jadi mulai Sekarang ambil keputusan untuk 
bersukacita!   
 
Yesaya 48:18  SEKIRANYA ENGKAU MEMPERHATIKAN 
PERINTAH-PERINTAH-KU, MAKA DAMAI 
SEJAHTERAMU AKAN SEPERTI SUNGAI YANG TIDAK 
PERNAH KERING, DAN KEBAHAGIAANMU AKAN TERUS 
BERLIMPAH SEPERTI GELOMBANG-GELOMBANG 
LAUT YANG TIDAK PERNAH BERHENTI 
 

Kalau anda terima Firman Tuhan hari ini dengan 

sungguh-sungguh dan mulai menjadi pelaku Firman, 

maka inilah Janji Tuhan: DAMAI SEJAHTERAMU AKAN 

SEPERTI SUNGAI YANG TIDAK PERNAH KERING, DAN 

KEBAHAGIAANMU AKAN TERUS BERLIMPAH SEPERTI 

GELOMBANG-GELOMBANG LAUT YANG TIDAK 

PERNAH BERHENTI 

Saya nubuatkan mulai hari ini Never Ending Joy yang 
Seperti ini yang akan anda nikmati dalam hidupmu!   
 


