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SUPERSIZE #2 - UKURAN SUPER BESAR #2 
CHOOSE BIG!!! - PILIH BESAR!!! 

 
 
PEMBUKAAN: 
Minggu ini adalah minggu yang spesial karena tanggal 
10 September kemarin ini, gereja kita merayakan 
ulang tahun yang ke 33! 
 Awal Desember 1988 Mulai diadakan persekutuan 

doa di rumah Bp. Obaja Tanto Setiawan di Solo yang 
saat itu hanya dimulai dengan 7 orang. 

 Akhir Desember 1988 Pada Ibadah Tutup Tahun 
1988, tempat yang dipakai penuh sesak (yang hadir 
kurang lebih 90 orang) karena Tuhan yang 
memanggil maka Tuhan yang menggenapinya. 

 17 Januari 1989 Tuhan memberikan tempat yang 
lebih besar di Jl. Slamet Riyadi. Maka berdirilah 
persekutuan doa yang diberi nama El Shaddai 
Praise Centre. 

 10 September 1989 Tuhan mulai mendorong Bp. 
Obaja Tanto Setiawan untuk menggembalakan 
jemaat yang hadir. Setelah melalui berbagai 
pergumulan maka akhirnya diadakanlah ibadah 
perdana dan lahirlah GBI Keluarga Allah. 

 Jadi saya percaya hari ini, Tuhan akan berikan kado 
rhema yang spesial untuk gereja kita dan untuk 
setiap kita yang ada saat ini. 
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 Minggu lalu kita sudah menerima rhema tentang 
Supersize. Tuhan mau kita bangkit dalam iman 
untuk mulai percaya akan perkara-perkara yang 
super besar akan terjadi di tengah gereja kita dan 
hidup kita secara pribadi. 

 Di minggu kedua ini kita akan bicara tentang berani 
untuk memperbesar dan mengalami supersize dari 
Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan ini Choose Big 
atau Pilih yang Besar. 

 
I. DALAM HIDUP INI KITA SELALU PUNYA 2 PILIHAN: 

JADI BESAR ATAU JADI KECIL! 
a. Ulangan 30:15,19 15 Ingatlah, aku menghadapkan 

kepadamu pada hari ini kehidupan dan 
keberuntungan, kematian dan kecelakaan, 19 Aku 
memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap 
kamu pada hari ini: kepadamu kuperhadapkan 
kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah 
kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau 
maupun keturunanmu, 

 Lewat ayat ini kita disadarkan bahwa setiap hari kita 
hidup, kita selalu akan dihadapkan dengan banyak 
pilihan. 

 SEMUA PILIHAN KITA SANGAT MENENTUKAN 
HIDUP KITA AKAN JADI SEPERTI APA. 

b. PILIHLAH UNTUK JADI BESAR! 
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 Kembali ke tema kita tentang Supersize. Tahukah 
saudara bahwa Tuhan sudah mempersiapkan 
perkara besar untuk anda dan saya. 

 Tetapi semuanya kembali kepada kita: kita mau 
atau tidak. 

 Saya berdoa, di hari ulang tahun gereja ini, Tuhan 
mengimpartasikan hati yang besar, iman yang 
besar, visi yang besar pada kita semua. 

 
II. 2 KUNCI UNTUK JADI BESAR. 
Tentunya ada banyak rahasia ilahi supaya hidup kita bisa 
jadi besar. Tetapi hari ini saya hanya akan bagikan 2 hal 
saja yang Tuhan taruh di hati saya. 
1. PRAY BIG! 
 Salah satu rahasia utama untuk mengalami 

supersize adalah berdoa! 
 Jadi jangan lupa, NAIKAN DOA DENGAN IMAN 

YANG BESAR, tetapi juga UNTUK TUJUAN YANG 
BESAR juga! 

 Di hari ulang tahun gereja kita ini, Tuhan ajarkan 
kita untuk berani minta perkara-perkara yang 
lebih besar untuk tujuan yang lebih besar! 

- Mazmur 2:7-8 7 Aku mau menceritakan tentang 
ketetapan TUHAN; Ia berkata kepadaku: "Anak-Ku 
engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini.  
8 Mintalah kepada-Ku, maka bangsa-bangsa akan 
Kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, 
dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. 
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- Saya mau bacakan ayat ini dari terjemahan the 
Message. Bunyinya sangat menarik: Let me tell you 
what God said next. HE SAID,”YOU’RE MY SON, AND 
TODAY IS YOUR BIRTHDAY. WHAT DO YOU WANT? 
NAME IT: NATIONS AS A PRESENT? CONTINENTS AS 
A PRIZE? 

- Hari ini adalah ulang tahunmu! Apa yang kamu 
inginkan? Katakan! Apakah kamu mau bangsa 
sebagai hadiah? Atau bahkan benua sebagai 
hadiahnya?! 

 Kalau anda ditanya Tuhan seperti itu apa jawab 
anda? Jangan minta perkara yang kecil-kecilan. 
Minta perkara yang besar tetapi dengan tujuan 
yang besar juga! 

 Dan berita baiknya, ulang tahun gereja ini juga 
adalah ulang tahun seluruh jemaat! Today is your 
birthday! What do you want?! 

 Kenapa Salomo diberkati dengan berkat supersize 
dari Tuhan? Salah satunya karena ayahnya, Daud, 
berani doa besar buat Salomo! 

- Mazmur 72:8-13 8 Kiranya ia memerintah dari laut 
ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi! 9 
Kiranya penghuni padang belantara berlutut di 
depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu; 10 
kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau 
membawa persembahan-persembahan; kiranya 
raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan upeti! 
11 Kiranya semua raja sujud menyembah 
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kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya! 
12 Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang 
berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan 
orang yang tidak punya penolong; 13 ia akan sayang 
kepada orang lemah dan orang miskin, ia akan 
menyelamatkan nyawa orang miskin. 

 Kesaksian: Sekalipun Ps Adeboye lahir dari 
Keluarga yang super miskin, sehingga tetangganya 
yang adalah orang miskin, menganggap mereka 
miskin; akan tetapi mamanya berani doa yang 
besar: Anakku, suatu hari nanti, engkau akan 
berbicara, dan jutaan orang akan menjawab!  

2. PAY BIG! 
 SALAH SATU KUNCI UTAMA HIDUP YANG BESAR 

ADALAH BERANI BAYAR HARGA YANG LEBIH 
BESAR! 

 Pertanyaanya: apakah semudah itu untuk kita 
memperbesar rumah kita? Tentu tidak mudah! 
Bahkan ini sesuatu yang sangat sukar! 

 Bahkan Alkitab memakai kata: jangan 
menghematnya! Dalam bahasa Inggris memakai 
kata do not spare/spare not! 

- TUHAN MAU KITA BERANI MENABUR DENGAN 
SEGENAP. 

 BERANI BAYAR HARGA UNTUK MENERIMA 
RHEMA DAN PENGURAPAN. 

 Pengurapan Tuhan membuat hidup Daud 
mengalami supersize! Tanpa urapan Tuhan, Daud 
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hanya akan tetap jadi penggembala kambing 
domba. Tetapi pengurapan Tuhan membuatnya 
jadi gembala atas satu bangsa Israel. 

- Sejauh yang saya baca dalam Alkitab, tidak ada 
orang yang terima urapan dan hidupnya tetap 
biasa-biasa. Semua orang yang terima 
pengurapan, pada akhirnya mengalami lompatan 
besar dalam hidupnya! 

 Kesaksian Ps Jonatan Setiawan: Dari sejak awal 
tahun 2022 ini, Tuhan Sudah berbicara kepada 
saya untuk lebih banyak Doa Puasa dibandingkan 
tidak puasanya dalam setahun ini, sebab Tuhan 
mau lakukan perkara-perkara yang supersize yang 
sangat besar Menurut ukuran dan kemampuan kita 
sesungguhnya. Jadi kalau tidak doa puasa, tidak 
akan Kuat, tidak akan bisa. Sebaliknya, kalau kita 
mau bayar harganya, doa puasa sebanyak mungkin, 
maka kita akan melihat Supersize Miracle, 
Supersize Revival, Supersize Blessings Tuhan akan 
kerjakan dengan luarbiasa. 

 
PENUTUP: 
Hari ini mari berani untuk meminta hal yang besar dan 
berani untuk bayar harga yang besar. Semuanya akan 
mendatangkan hidup yang supersize dalam kehidupan 
saudara! 


