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SUPERSIZE #1 - UKURAN SUPER BESAR #1 
FAITH FOR SUPER BIG 

IMAN UNTUK SUPER BESAR! 
 
 
PEMBUKAAN: 
Bulan September selalu menjadi bulan yang spesial buat 
gereja kita, karena di bulan ini kita merayakan hari ulang 
tahun gereja kita. Itu sebabnya saya percaya Tuhan mau 
memberikan rhema yang sangat spesial, bukan hanya 
untuk gereja saja, tetapi juga untuk setiap kita jemaat 
Tuhan di tempat ini. Bulan ini saya mau sampaikan satu 
rhema spesial berjudul Supersize atau Ukuran Super 
Besar. Dan di bagian pertama ini saya mau sampaikan 
pesan Tuhan berjudul Faith For Super Big atau Iman 
untuk Super Besar! 
 
I. RHEMA HUT TAHUN INI: LAPANGKAN TEMPAT 

KEMAHMU! 
a. Yesaya 54:2-3 2 Lapangkanlah tempat kemahmu, 

dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, 
janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali 
kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-
patokmu! 3 Sebab engkau akan mengembang ke 
kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh 
tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-
kota yang sunyi. 



Outline Kotbah Minggu, 4 September 2022 – Ukuran Super Besar #1 

 2 of 6 

 Ini adalah rhema spesial yang Tuhan berikan 
melalui gembala sidang kita untuk ulang tahun 
gereja kita yang ke 33. 

 Intinya adalah Tuhan mau bawa kita mengalami 
SUPERSIZE! 

 Kalau saudara bisa tangkap rhema ini, maka dalam 
hidup saudara juga akan terjadi perkara-perkara 
yang super! 

b. YANG PERTAMA PERLU KITA PERBESAR ADALAH 
KEMAH HATI DAN IMAN KITA! 

 Kenapa kita perlu perbesar kemah hati dan iman 
kita? 

 Roma 4:17 seperti ada tertulis: "Engkau telah 
Kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa" — di 
hadapan Allah yang kepada-Nya ia percaya, yaitu 
Allah yang menghidupkan orang mati dan YANG 
MENJADIKAN DENGAN FIRMAN-NYA APA YANG 
TIDAK ADA MENJADI ADA. 

 
II. TUHAN MAU MENAMBAHI 1000 KALI LIPAT! 
a. Kenapa Tuhan menyuruh kita melapangkan 

tempat kemah kita? Karena saya percaya Tuhan 
mau menambahi kita 1000x lipat! 

 Ulangan 1:6  "TUHAN, Allah kita, telah berfirman 
kepada kita di Horeb, demikian: Telah cukup lama 
kamu tinggal di gunung ini. 

 Ulangan 1:7-8 7 Majulah, berangkatlah, pergilah 
ke pegunungan orang Amori dan kepada semua 
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tetangga mereka di Araba-Yordan, di Pegunungan, 
di Daerah Bukit, di Tanah Negeb dan di tepi pantai 
laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung 
Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. 8 
Ketahuilah, Aku telah menyerahkan negeri itu 
kepadamu; masukilah, dudukilah negeri yang 
dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek 
moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk 
memberikannya kepada mereka dan kepada 
keturunannya." 

 Ulangan 1:11 TUHAN, Allah nenek moyangmu, 
kiranya menambahi kamu seribu kali lagi dari 
jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti 
yang dijanjikan-Nya kepadamu. 

b. Sekali lagi kuncinya iman! Untuk bisa terima 
blessing 1000x lipat, Anda harus men-supersize 
KAPASITAS IMAN Saudara secara besar-besaran! 

 Sekalipun rasanya mustahil untuk terjadi, tetapi 
tetaplah memilih untuk percaya dan percaya! 

 Alkitab mencatat kisah tentang orang-orang yang 
super biasa, namun akhirnya bisa diubah Tuhan 
1000x lipat menjadi super luarbiasa! Karena itu 
Miilikilah iman super! 

 
III. THINK BIG! THINK MULTITUDE! (BERPIKIR BESAR! 

BERPIKIR BESAR!) 
a. Make your tents large. Spread out! THINK BIG! 
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 Perbesar kemahmu! Sebar lebih luas! Berpikirlah 
besar! 

- Think big atau berpikir besar adalah salah satu 
kunci untuk memperbesar kemah hidup kita! 

 Jadi mana yang lebih dulu: iman yang besar atau 
pikiran yang besar? 

b. Itu yang dilakukan Tuhan dalam hidup Abraham. 
Tuhan men-supersize iman Abraham sehingga dia 
bisa think big! 

 Kejadian 15:2-3 2 Abram menjawab: "Ya Tuhan 
ALLAH, apakah yang akan Engkau berikan 
kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak 
mempunyai anak, dan yang akan mewarisi 
rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." 3 Lagi 
kata Abram: "Engkau tidak memberikan kepadaku 
keturunan, sehingga seorang hambaku nanti 
menjadi ahli warisku." 

 Kejadian 15:4-6 4 Tetapi datanglah firman TUHAN 
kepadanya, demikian: "Orang ini tidak akan 
menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, 
dialah yang akan menjadi ahli warismu." 5 Lalu 
TUHAN membawa Abram ke luar serta berfirman: 
"Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, 
jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-
Nya kepadanya: "Demikianlah banyaknya nanti 
keturunanmu." 6 Lalu percayalah Abram kepada 
TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu 
kepadanya sebagai kebenaran. 
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c. Di ulang tahun gereja kita ke-33 ini, Tuhan sedang 
melatih mata, hati, dan iman kita untuk melihat 
perkara-perkara yang super big! 

 Kalau saudara baca dalam Alkitab, pelayanan 
Tuhan Yesus sangat sering menarik orang-orang 
dalam jumlah yang sangat besar. 

- Matius 4:25 Maka orang banyak berbondong-
bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari 
Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari 
Yudea dan dari seberang Yordan. 

 Tuhan Yesus berkata jika kita percaya kepadaNya, 
maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan 
yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan 
yang lebih besar! Sebab Tuhan Yesus pergi kepada 
Bapa (Yohanes 14:12)! 

- Kisah Para Rasul 13:44 Pada hari Sabat berikutnya 
datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul 
untuk mendengar firman Allah. 

 MIKHA 4:1-2 1 AKAN TERJADI PADA HARI-HARI 
YANG TERAKHIR: GUNUNG RUMAH TUHAN AKAN 
BERDIRI TEGAK MENGATASI GUNUNG-GUNUNG 
DAN MENJULANG TINGGI DI ATAS BUKIT-BUKIT; 
BANGSA-BANGSA AKAN BERDUYUN-DUYUN KE 
SANA, 2 DAN BANYAK SUKU BANGSA AKAN PERGI 
SERTA BERKATA: "MARI, KITA NAIK KE GUNUNG 
TUHAN, KE RUMAH ALLAH YAKUB, SUPAYA IA 
MENGAJAR KITA TENTANG JALAN-JALAN-NYA DAN 
SUPAYA KITA BERJALAN MENEMPUHNYA; SEBAB 
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DARI SION AKAN KELUAR PENGAJARAN, DAN 
FIRMAN TUHAN DARI YERUSALEM." 

 Kesaksian: Dulu Ketika Ps Obaja memulai gereja 
kita dengan 7 orang di rumahnya, tidak terbayang 
sama sekali bahwa gereja kita akan bisa 
berkembang sampai seperti Sekarang ini. Tapi 
karena Tuhan punya visi dan rencana yang besar, 
dan kita mau percaya, maka apa yang dulu tidak 
terbayangkan itu, sekarang sungguh-sungguh 
terjadi.  

 
PENUTUP: 
Bentangkan iman saudara seluas-luasnya! Karena 
sebesar apa iman kita, maka sebesar itu level supersize 
yang bisa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari belajar 
percaya pada perkara yang paling mustahil sekalipun 
karena bagi Allah kita tidak ada yang mustahil! 
 
 


