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STRONGER THAN EVER #1 
LEBIH KUAT DARI SEBELUMNYA #1 

FROM STRENGTH TO STRENGTH 
MAKIN LAMA MAKIN KUAT 

 
PEMBUKAAN: 
Kali ini saya ingin membagikan sebuah seri khotbah 
baru, berjudul: Stronger Than Ever atau Lebih Kuat Dari 
Sebelumnya. 
 
ISI: 
I. TUHAN MAU KITA JADI LEBIH KUAT DARI 

SEBELUMNYA. 
a. Yoel 3:10b... baiklah orang yang tidak berdaya 

berkata: "Aku ini pahlawan!" 
 Jadi bagi Anda yang sekarang sedang merasa 

lemah, ini pesan Firman Tuhan bagi kita semua: Di 
dalam nama Yesus, aku kuat!!!  

b. TUHAN MAU KITA KUAT DALAM SEMUA ASPEK 
HIDUP KITA. 

1. Tuhan mau kita KUAT DALAM KEHIDUPAN ROHANI 
DAN PELAYAN kita.  

2. Tuhan mau kita KUAT DALAM PERNIKAHAN DAN 
KELUARGA kita.  

3. Tuhan mau kita KUAT DALAM KESEHATAN kita.  
4. Tuhan mau kita KUAT DALAM PEKERJAAN DAN 

KEUANGAN kita.  
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5. Tuhan mau kita KUAT DALAM SUKACITA DAN 
DAMAI SEJAHTERA kita.  

c. Bukan hanya Tuhan mau kita kuat, tapi lebih lagi, 
TUHAN MAU KITA MAKIN LAMA MAKIN KUAT!!! 

 Mazmur 84:6-8 Berbahagialah manusia yang 
kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat 
mengadakan ziarah! 7 Apabila melintasi lembah 
Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang 
bermata air; bahkan hujan pada awal musim 
menyelubunginya dengan berkat. 8 Mereka berjalan 
makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di 
Sion.  

 Tidak cukup Anda menjadi kuat saja, Tuhan mau 
Anda makin lama makin kuat, sehingga Anda jadi 
stronger than ever / lebih kuat dari sebelumnya.  

 
II. BAGAIMANA CARANYA JADI KUAT? 
a. KITA HARUS DAPAT KEKUATAN DARI 'YANG 

TERKUAT'. 
 2 Korintus 4:7 Tetapi harta ini kami punyai dalam 

bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa KEKUATAN 
YANG MELIMPAH-LIMPAH ITU BERASAL DARI 
ALLAH, BUKAN DARI DIRI KAMI. 

 Karena kekuatan yang melimpah-limpah yang 
berasal dari Allah itu, maka Paulus bisa kuat 
menghadapi berbagai macam aniaya dan 
tantangan.  
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- 2 Korintus 4:8-9 Dalam segala hal kami ditindas, 
namun tidak terjepit; kami habis akal, namun tidak 
putus asa; 9 kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan 
sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. 

 Bukan hanya bertahan, tapi karena kekuatan 
melimpah-limpah dari Allah itu, Rasul Paulus 
berkemenangan! 

b. TIDAK MENERIMA KEKUATAN DARI ALLAH, 
MUDAH SEKALI ROBOH DAN REBAH. 

 Kalau kita tidak menerima kekuatan yang 
melimpah-limpah dari Allah ini, maka mudah sekali 
bagi kita untuk roboh dan rebah. 

 Dalam Alkitab, ada satu kisah, orang yang naik tahta 
jadi raja, tapi hanya sesaat saja, dia langsung rebah. 
Namanya Zimri.  

- 1 Raja-raja 16:15-18 Dalam tahun kedua puluh tujuh 
zaman Asa, raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia 
memerintah tujuh hari lamanya di Tirza, sedang 
rakyat berkemah mengepung Gibeton yang 
termasuk wilayah orang Filistin. 16 Setelah rakyat 
yang berkemah itu mendengar orang mengatakan: 
"Zimri telah mengadakan persepakatan, dan ia pun 
telah membunuh raja," maka pada hari itu juga, di 
tempat perkemahan, seluruh Israel menobatkan 
Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. 17 
Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari 
Gibeton, dan mereka mengepung Tirza. 18 Segera 
sesudah Zimri melihat, bahwa kota itu telah direbut, 
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masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar 
istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan 
ia mati, 

 Tanpa kekuatan melimpah-limpah dari Allah, 
kitapun bisa rebah tidak berdaya.  

c. BAGAIMANA CARANYA MENDAPATKAN 
KEKUATAN DARI 'YANG TERKUAT'? 

1. DOA DAN PUJI-PUJIAN YANG KUAT.  
 Kisah 16:25-26 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus 

dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian 
kepada Allah dan orang-orang hukuman lain 
mendengarkan mereka. 26 Akan tetapi terjadilah 
gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi 
penjara itu goyah; dan seketika itu juga terbukalah 
semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka 
semua. 

 Demikian pula seharusnya Dengan kita: Kalau Anda 
sedang menghadapi musuh yang kuat, pintu yang 
tertutup, dan belenggu yang menghalangi; maka 
naikkan doa dan puji-pujian yang kuat bagi 'Yang 
Terkuat' itu, maka kekuatan yang melimpah-limpah 
itu akan diberikan kepada Anda, dan Kemenangan 
terjadi!  

 Itu sebabnya saya ajak Anda: Bangkit dalam Doa dan 
Puji-pujian yang kuat! 

 Kesaksian. 
2. TABURAN YANG KUAT.  
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 Mazmur 126:5-6 Orang-orang yang menabur 
dengan mencucurkan air mata, akan menuai 
dengan bersorak-sorai. 6 Orang yang berjalan maju 
dengan menangis sambil menabur benih, pasti 
pulang dengan sorak-sorai sambil membawa 
berkas-berkasnya. 

 Ternyata Taburan yang Kuat mempunyai Kuasa 
untuk mendatangkan Tuaian yang Kuat.  

 Ini yang saya sebut dengan 'Heartfelt Giving' 
(Taburan yang Menggetarkan Hati)!!! 

 Kesaksian. 
3. IMAN YANG KUAT 
 Kita harus mengerti bahwa: Iman-lah yang menarik 

Kuasa Allah! Iman-lah yang menarik Kekuatan Allah!  
 Matius 17:19-20 Kemudian murid-murid Yesus 

datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, 
bertanyalah mereka: "Mengapa kami tidak dapat 
mengusir setan itu?" 20 Ia berkata kepada mereka: 
"Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata 
kepadamu: Sesungguhnya sekiranya kamu 
mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu 
dapat berkata kepada gunung ini: Pindah dari 
tempat ini ke sana, — maka gunung ini akan pindah, 
dan takkan ada yang mustahil bagimu. 

 Yesus Berkata: Kalau kamu mempunyai iman 
sebesar biji sesawi saja, maka takkan ada yang 
mustahil bagimu! Coba renungkan: 
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 Kuncinya adalah Dengan iman... Dengan iman... 
Dengan iman!!! 

 Pastikan yang ada di hati adalah iman! Bukan 
keraguan!  

 Itu sebabnya, buang semua roh keraguan, dan 
lenyapkan itu dari hati Anda!  

 Kesaksian. 
 
PENUTUP: 
Marilah kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan 
sehingga Tuhan bisa memakai hidup kita dengan 
dahsyat untuk kemuliaan-Nya.  


