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THE MIRACLE OF TURNAROUND 1
MUJIZAT PEMBALIKAN 1
THE POWER OF TURNAROUND
KUASA PEMBALIKAN

PEMBUKAAN:
Dalam rangkaian Paskah di tahun 2022 ini, Tuhan
memberikan kepada gereja kita satu perhemaan yang
luarbiasa, yaitu The Miracle of Turnaround atau Mujizat
Pembalikan. Saya mengajak saudara untuk bisa
membuka hati selebar-lebarnya dan tangkap rhema ini
serta percaya dengan segenap hati, sehingga mujizat
pembalikan keadaan sungguh-sungguh terjadi mulai
hari Jumat Agung ini.
I.

a.

KAYU SALIB KRISTUS MENGERJAKAN MUJIZAT
PEMBALIKAN
TERBESAR
(MUJIZAT
KESELAMATAN)
Lukas 23:39-43 39 Seorang dari penjahat yang di
gantung itu menghujat Dia, katanya: "Bukankah
Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan
kami!" 40 Tetapi yang seorang menegor dia,
katanya: "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada
Allah, sedang engkau menerima hukuman yang
sama? 41 Kita memang selayaknya dihukum, sebab
kita menerima balasan yang setimpal dengan
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perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat
sesuatu yang salah." 42 Lalu ia berkata: "Yesus,
ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai
Raja." 43 Kata Yesus kepadanya: "AKU BERKATA
KEPADAMU, SESUNGGUHNYA HARI INI JUGA
ENGKAU AKAN ADA BERSAMA-SAMA DENGAN
AKU DI DALAM FIRDAUS."
 Di hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, Yesus
disalib bersama dengan 2 penjahat di kanan
kiriNya.
 Bukan hanya 2 orang yang disalibkan itu saja, tapi
kita semua orang berdosa, juga menuju kematian
kekal.
b. PENGORBANAN YESUS DI KAYU SALIB MEMBERI
KITA KESEMPATAN UNTUK MENGALAMI MUJIZAT
PEMBALIKKAN.
 Tapi kita bersyukur, karena di atas kayu salib itu
terjadi satu peristiwa yang memberitahu kita
bahwa ADA ANUGERAH BESAR DI ATAS SALIB ITU.
 Ketika Yesus melihat ada benih iman di dalam hati
penjahat ini, Tuhan Yesus langsung berkata: Hari
ini juga, kamu akan bersamaKu di Firdaus! Kamu
sudah diselamatkan!
 Sadarilah bahwa tidak ada pembalikkan keadaan
yang lebih besar ketimbang keselamatan! Mujizat
Keselamatan
adalah
Mujizat
Pembalikan
Terbesar!
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Yesaya 53:3-5 3 Ia dihina dan dihindari orang,
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa
menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga
orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita
pun dia tidak masuk hitungan. 4 TETAPI
SESUNGGUHNYA, PENYAKIT KITALAH YANG
DITANGGUNGNYA, DAN KESENGSARAAN KITA
YANG DIPIKULNYA, padahal kita mengira dia kena
tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5 Tetapi dia
tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia
diremukkan oleh karena kejahatan kita; GANJARAN
YANG MENDATANGKAN KESELAMATAN BAGI
KITA DITIMPAKAN KEPADANYA, DAN OLEH BILURBILURNYA KITA MENJADI SEMBUH.
Kita harusnya binasa mengalami kematian kekal di
Neraka, akan tetapi di atas kayu salib, Tuhan Yesus
sudah menanggung semua dosa kita. Semuanya itu
dilakukannNya dengan satu tujuan: membalikkan
keadaan:
Inilah Mujizat Pembalikan Terbesar!
Itu sebabnya bagi saudara yang sudah menerima
Yesus, mari kita pakai momen hari ini untuk kita
menyadari betapa luarbiasanya yang Yesus lakukan
di atas kayu salib. Mari kita bersyukur atas
keselamatan ajaib yang sudah kita terima! Mari
kita puji Dia atas pembalikkan yang sudah Dia
kerjakan buat hidup kita! Mari kita jaga baik-baik
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II.

a.


-

keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan untuk
kita!
Sedangkan bagi saudara yang belum terima Tuhan
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah
momen terbaik untuk saudara menerima mujizat
keselamatan dari Tuhan Yesus melalui karya salib
yang sudah ditanggungNya.
Roma 10:9-10 9 Sebab jika kamu mengaku dengan
mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya
dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan
Dia dari antara orang mati, maka kamu akan
diselamatkan. 10 Karena dengan hati orang percaya
dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku
dan diselamatkan.
KAYU SALIB KRISTUS JUGA MENGERJAKAN
MUJIZAT PEMBALIKAN TOTAL.
Bukan hanya keselamatan, tetapi Kayu Salib Yesus
Kristus juga mengerjakan begitu banyak mujizat
pembalikan bagi kita:
Kalau hal terbesar, yaitu keselamatan saja Tuhan
kerjakan bagi kita, apalagi hal-hal yang lain.
Roma 8:31-32 31 Sebab itu apakah yang akan kita
katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak
kita, siapakah yang akan melawan kita? 32 Ia, yang
tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang
menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah
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mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu
kepada kita bersama-sama dengan Dia?
 Keselamatan adalah mujizat pembalikan yang
terbesar. Tetapi itu baru awal. Saya percaya akan
ada mujizat pembalikan demi pembalikan yang
terus menerus terjadi dalam kehidupan anda dan
saya.
 Ini semua adalah satu paket Mujizat Pembalikan
Terbesar yang dikerjakan Tuhan Yesus di Kayu salib
2000 tahun yang lalu!
b. 2 MUJIZAT PEMBALIKAN YANG TUHAN SIAP
KERJAKAN MELALUI PASKAH INI
1. TUHAN AKAN BALIKKAN YANG DI BAWAH
MENJADI YANG DI ATAS.
 Kejadian 40:12-13 12 Kata Yusuf kepadanya:
"Beginilah arti mimpi itu: ketiga carang itu artinya
tiga hari; 13 dalam tiga hari ini Firaun akan
meninggikan engkau dan mengembalikan engkau
ke dalam pangkatmu yang dahulu dan engkau akan
menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti
dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya.
 Tapi satu hari dia bermimpi dan mimpi itu
diartikan oleh Yusuf. Tanpa disangka-sangka,
Yususf berkata: dalam tiga hari ini Firaun akan
meninggikan engkau dan mengembalikan engkau
ke dalam pangkatmu yang dahulu!
2. TUHAN AKAN BALIKKAN MASALAH JADI
MAHKOTA!
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Ester 9:1 Dalam bulan yang kedua belas — yakni
bulan Adar —, pada hari yang ketiga belas, ketika
titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan,
pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap
mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang
sebaliknya: orang Yahudi mengalahkan pembencipembenci mereka.
Di waktu dimana mereka seharusnya dikalahkan,
malahan mereka mengalahkan orang-orang yang
membenci mereka.
Tidak berhenti hanya Masalah jadi Mahkota, tapi
Mordekhai juga terima Mujizat Pembalikan Dari
Bawah Diangkat Ke Atas!
Ester 9:3-4 3 Dan semua pembesar daerah dan
wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat
kerajaan menyokong orang Yahudi, karena
ketakutan kepada Mordekhai telah menimpa
mereka. 4 Sebab Mordekhai besar kekuasaannya
di dalam istana raja dan tersiarlah berita tentang
dia ke segenap daerah, karena Mordekhai itu
bertambah-tambah besar kekuasaannya.
Ester 10:3 Karena Mordekhai, orang Yahudi itu,
menjadi orang kedua di bawah raja Ahasyweros,
dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai
oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia
mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan
berbicara untuk keselamatan bagi semua orang
sebangsanya.
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RAHASIA MENGALAMI MUJIZAT PEMBALIKAN :
BERBALIK KEPADA TUHAN.
a. Hosea 6:1-3 1 "Mari, kita akan BERBALIK kepada
TUHAN, sebab Dialah yang telah menerkam dan
yang akan menyembuhkan kita, yang telah
memukul dan yang akan membalut kita. 2 IA AKAN
MENGHIDUPKAN KITA SESUDAH DUA HARI, PADA
HARI YANG KETIGA IA AKAN MEMBANGKITKAN
KITA, DAN KITA AKAN HIDUP DI HADAPAN-NYA. 3
Marilah kita mengenal dan berusaha sungguhsungguh mengenal TUHAN; Ia pasti muncul seperti
fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan,
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi
bumi."
 Saya suka dengan firman Tuhan di ayat 2 yang
berkata: Ia menghidupkan kita sesudah dua hari,
pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan
kita!
 Banyak orang hanya ingin mengalami pembalikan
keadaan, tetapi tidak mau sungguh-sungguh
berbalik kepada Tuhan.
b. JANGAN BERBALIK DARI TUHAN, TETAPI
BERBALIKLAH KEPADA TUHAN.
 Kalau hidup saudara berbalik dari Tuhan, maka
percayalah hidup saudara tidak akan beruntung
dan baik.
III.
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Hingga satu hari, si bungsu itu memutuskan untuk
berbalik kembali kepada bapanya.

PENUTUP:
Percayalah, ketika kita berbalik kepada Tuhan, waktu
kita kembali mendekat kepadaNya, waktu kita kembali
bertobat, waktu kita komitmen untuk menerimaNya,
maka Dia akan masuk dan bekerja dalam hidup kita dan
akan mengerjakan The Miracle of Turnaround dalam
hidup kita!
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THE MIRACLE OF TURNAROUND 2
MUJIZAT PEMBALIKAN 2
PERMANENT TURNAROUND
PEMBALIKAN PERMANEN

PEMBUKAAN:
Di hari Paskah ini kita memperingati kebangkitan Tuhan
kita Yesus Kristus. Saya berdoa bukan hanya kita
mendengar kisah tentang kebangkitan, tetapi kita
sendiri adalah orang-orang yanag juga mengalami
kebangkitan! Kalau Tuhan kita bangkit, maka kita juga
bisa bangkit! Kalau Bapa kita bangkit, maka kita anakanaknya pun juga harus bangkit. Bahkan saya berdoa,
kebangkitan itu terjadi dalam hidup kita secara
permanen! Saya akan lanjutkan pesan Tuhan yang
sudah mulai dibagikan saat Jumat Agung yang lalu. Hari
ini saya beri judul firman Tuhan: Permanent
Turnaround! Pembalikan yang permanen!
I.

a.

TUHAN MAU KITA MENGALAMI PEMBALIKAN
PERMANENT!
Lukas 24:13-15 13 Pada hari itu juga dua orang dari
murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung
bernama Emaus, yang terletak kira-kira tujuh mil
jauhnya dari Yerusalem, 14 dan mereka bercakapcakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 15
Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan
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bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri
mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama
dengan mereka.
 Ini adalah salah satu kisah yang terjadi di hari di
mana Tuhan Yesus bangkit.
 Luarbiasanya Tuhan Yesus datang menjumpai
mereka.
 Hal yang sama juga terjadi ketika murid-murid inti
Yesus, yaitu Petrus dkk, berkumpul di pantai dan
berencana kembali menjadi nelayan yang mencari
ikan (Yohanes 21).
b. SETELAH KITA MENGALAMI PERTOBATAN,
TERUSLAH MAJU DALAM KEHIDUPAN BARU
TERSEBUT.
 Salah satu orang yang mengalami permanet
turnaround adalah Saulus.
 Jangan sampai pertobatan kita hanyalah
pertobatan sesaat saja!
 Galatia 4:9 Tetapi sekarang sesudah kamu
mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu
dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi
kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan
mau mulai memperhambakan diri lagi
kepadanya?
II.

4 KUNCI MENGALAMI MUJIZAT PEMBALIKAN
PERMANEN
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ISI HIDUPMU DENGAN FIRMAN SECARA
PERMANEN.
Matius 12:43-45 43 "Apabila roh jahat keluar dari
manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat
yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak
mendapatnya. 44 Lalu ia berkata: Aku akan kembali
ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka
pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong,
bersih tersapu dan rapi teratur. 45 Lalu ia keluar
dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat dari
padanya dan mereka masuk dan berdiam di situ.
Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari
pada keadaannya semula. Demikian juga akan
berlaku atas angkatan yang jahat ini."
Bagaimana mengisi hidup dengan Tuhan?
Kuncinya adalah Firman!
Mazmur 119:9 Dengan apakah seorang muda
mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan
menjaganya sesuai dengan firman-Mu.
Kesaksian: Saya perhatikan kalau saya sendiri
sedikit mengisi diri saya dengan Firman Tuhan,
maka otomatas yang mengisi diri saya lebih banyak
yang dari dunia (film, berita, trend, dst), pada
akhirnya sayapun bisa terbawa dan akhirnya
kembali pada kehidupan lama (Keinginan daging,
keinginan mata, dan keangkuhan hidup).
Sebaliknya, kalau saya banyak mengisi diri saya
dengan Firman Tuhan, maka hari demi hari manusia
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roh saya yang bertumbuh semakin kuat, makin
penuh urapan, makin menguduskan diri, makin
dekat dengan Tuhan, maka berbuah dengan lebat.
Kuncinya adalah Isi diri dengan Firman secara
permanen! Jangan hanya sesekali! Harus terusmenerus secara permanen konsisten.
BANGUN KEHIDUPAN DOA YANG KUAT DAN
PERMANEN.
Doa adalah salah satu kunci utama untuk
mengalami Mujizat Pembalikan.
1 Tawarikh 4:9-10 9 Yabes lebih dimuliakan dari
pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi
ibunya kepadanya sebab katanya: "Aku telah
melahirkan dia dengan kesakitan." 10 Yabes
berseru kepada Allah Israel, katanya: "Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu
menyertai aku, dan melindungi aku dari pada
malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
aku!" Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.
Warning: Tapi ingat baik-baik, SETELAH ENGKAU
MENGALAMI MUJIZAT PEMBALIKAN, TERUSLAH
BERDOA DENGAN KONSISTEN, SEHINGGA
MUJIZAT PEMBALIKAN ITU JADI PERMANEN!
Keluaran 17:10-11 10 Lalu Yosua melakukan seperti
yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang
melawan orang Amalek; tetapi Musa, Harun dan
Hur telah naik ke puncak bukit. 11 Dan terjadilah,
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4.

apabila Musa mengangkat tangannya, lebih
kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan
tangannya, lebih kuatlah Amalek.
Yosua 8:18,26 18 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada
Yosua: "Acungkanlah lembing yang ada di
tanganmu ke arah Ai, sebab Aku menyerahkan kota
itu ke dalam tanganmu." Maka Yosua
mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah
kota itu. 26 Dan Yosua tidak menarik tangannya
yang mengacungkan lembing itu, sebelum seluruh
penduduk kota Ai ditumpasnya.
Kesaksian:
HIDUP DALAM KEKUDUSAN YANG PERMANEN.
Ulangan 23:14 Sebab TUHAN, Allahmu, berjalan
dari tengah-tengah perkemahanmu untuk
melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu
kepadamu;
SEBAB
ITU
HARUSLAH
PERKEMAHANMU ITU KUDUS, SUPAYA JANGAN IA
MELIHAT SESUATU YANG TIDAK SENONOH DI
ANTARAMU, LALU BERBALIK DARI PADAMU."
Belajarlah dari kesalahan fatal yang pernah
Simson lakukan.
Yohanes 5:14 Kemudian Yesus bertemu dengan dia
dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya: "Engkau
telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, supaya
padamu jangan terjadi yang lebih buruk."
Kesaksian:
KETAATAAN DAN KESETIAAN YANG PERMANEN.
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Ulangan 28:13-14 TUHAN akan mengangkat
engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor,
engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila
engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu,
yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan
dengan setia, 14 dan apabila engkau tidak
menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala
perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini,
dengan mengikuti allah lain dan beribadah
kepadanya."
1 Samuel 15:11a "Aku menyesal, karena Aku telah
menjadikan Saul raja, sebab ia telah BERBALIK DARI
PADA AKU DAN TIDAK MELAKSANAKAN FIRMANKU."
Filipi 2:8-11 8 Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai
mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9 Itulah
sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan
mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala
nama, 10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut
segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi
dan yang ada di bawah bumi, 11 dan segala lidah
mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi
kemuliaan Allah, Bapa!

PENUTUP:
Pastikan isi hidup saudara dengan firman, bangun
kehidupan doa, hidup dalam kekudusan dan juga setia
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dan taat secara permanen sampai akhir hidup kita.
Maka nikmatilah permanent turnaround, permanent
blessings, permanent victory dalam hidup anda!
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