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SUPERSIZE #3 - UKURAN SUPER BESAR #3  
THE WAY GOD WORKS - CARA TUHAN BEKERJA 

 
 
PEMBUKAAN: 
Kita bersyukur karena sudah berhasil mengadakan UC 
dengan begitu luarbiasa. Saya percaya ada banyak orang 
yang sangat diberkati dan rohnya dikobarkan melalui 
acara tersebut. Saya juga percaya ada banyak orang 
yang datang dan menerima rhema. Itu sebabnya saya 
hari ini mau melanjutkan seri kotbah Time to Supersize 
dengan judul The Way God Works atau Cara Tuhan 
Bekerja. 
 
I. RHEMA KORPORAT DAN RHEMA PRIBADI. 
a. Selama kita kemarin mengikuti KKR dan sesi, pasti 

banyak orang yang menangkap rhema. Ada dua 
macam rhema: 

 Yang pertama, adalah rhema secara korporat atau 
rhema yang Tuhan berikan kepada gereja kita.  

 Yang kedua, adalah rhema pribadi. 
b. Jangan biarkan rhema dari Tuhan itu mati. 
 Pernahkah saudara punya suatu mimpi atau ide 

yang pada awalnya sangat menggebu-gebu dalam 
pikiran anda? 

 Tepat seperti itu jugalah rhema dari Tuhan! 
- Kalau anda lakukan itu, maka saya percaya rhema 

itu terus hidup, bertahan, dan terus mengobarkan 
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roh saudara sehingga akhirnya rhema itu bisa 
menjadi daging atau kenyataan. 

 Ibrani 4:12a SEBAB FIRMAN ALLAH HIDUP dan kuat 
dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua 
mana pun;  

 
II. CARA TUHAN BEKERJA ADALAH MELALUI 

KETAATAN. 
a. Kita sudah menerima rhema tentang LAPANGKAN 

TEMPAT KEMAHMU. 
 Saya yakin anda sudah sangat diberkati dengan 

rhema ini.  
 Taati saja semua yang sudah anda dapatkan dari 

rhema petunjuk Roh Kudus. 
b. KETAATAN ADALAH RAHASIA MENGALAMI 

MUJIZAT! 
 Kita perlu memahami cara Tuhan bekerja dalam 

menyatakan mujizat. Ada beberapa cara Tuhan 
bekerja. 

1. Tuhan bisa bekerja tanpa menyuruh kita lakukan 
apa-apa. 

2. Tuhan Yesus bekerja setelah melihat tindakan 
iman yang radikal. 

3. Tuhan Yesus bekerja melalui ketaatan seseorang!  
 Lukas 17:12-14 12 Ketika Ia memasuki suatu desa 

datanglah sepuluh orang kusta menemui Dia. 
Mereka tinggal berdiri agak jauh 13 dan berteriak: 
"Yesus, Guru, kasihanilah kami!"  14 Lalu Ia 
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memandang mereka dan berkata: "Pergilah, 
perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan 
sementara mereka di tengah jalan mereka 
menjadi tahir. 

 
III. TAAT SEKALIPUN BELUM MELIHAT. 
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. 

 Tuhan memerintahkan kita untuk melapangkan 
tempat kemah kita, sebab kita akan dibuat Tuhan 
mengembang. 

 Ibaratnya: belum punya anak dan belum ada 
tanda-tanda akan punya anak, tetapi Tuhan sudah 
minta kita membuat kamar anak. 

b. POLA KETAATAN SEPERTI INI JUGA BANYAK KITA 
LIHAT DALAM KISAH ALKITAB. 

 Dalam perjanjian lama, ada kisah dimana Yosua 
dan orang Israel mau menyeberangi sungai Yordan 
yang sedang meluap besar. 

 Dalam perjanjian lama, Elisa menyuruh janda nabi 
untuk mengumpulkan bejana-bejana kosong lalu 
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setelah itu baru menuangkan minyak ke semua 
bejana itu. 

 Masih dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan 
instruksi melalui Elisa untuk menyelamatkan raja 
Yosafat yang saat itu sedang membutuhkan air di 
tengah peperangan melawan raja Moab. 

 Satu contoh lagi dari Perjanjian Baru. Ketika Yesus 
diundang dalam perjamuan kawin, ternyata 
anggur pestanya nyaris habis. Lalu Tuhan Yesus 
mulai melakukan sesuatu. 

- Ini bicara tentang kapasitas ketaatan yang harus 
full dan jangan setengah-setengah. 

 Upah ketaatan yang besar adalah mujizat yang 
besar! Upah ketaatan adalah supersize miracle! 

- Itu yang dialami Naaman, seorang panglima yang 
kena kusta. Elisa menyuruhnya untuk mandi di 
sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dia awalnya bukan 
hanya tidak percaya, bahkan dia sudah mau marah. 
Dia menganggap semua perintah ini hanya bualan 
dan tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi salah satu 
anak buahnya menyarankan dia untuk tetap 
menurut dan coba untuk taat. Artinya sebenarnya 
secara kualitas iman, Namaan saat itu belum punya 
iman yang kuat. Dia jujur masih setengah 
meragukan semua instruksi Elisa itu. Tetapi 
sekalipun masih belum bisa percaya sepenuhnya, 
dia belajar membulatkan hati untuk taat sampai 
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akhir. Saat itulah mujizat terjadi dan akhirnya 
imannya bertumbuh. 

 Kesaksian: Sekian tahun lalu Ketika Tuhan suruh 
Pak Obaja untuk membangun gedung gereja 
kapasitas 5000 tempat duduk di Solo, secara 
manusia itu tidak mungkin. Mengapa? Sebab dana 
yang dibutuhkan Rp 40 Milyar, sedangkan dana 
yang ada hanya Rp 4 Milyar (yang kita kumpulkan 
selama 10 tahun tanpa project apapun). 

- Ketaatan selamanya membawa kita dalam 
dimensi Keajaiban Supersize! 

 
PENUTUP: 
Belajarlah untuk tetap taat sekalipun anda belum bisa 
melihat dan mempercayai sepenuhnya. Lapangkan 
tempat kemah anda sekalipun rasanya hidup saudara 
masih jauh dari kata berkembang. Tetapi saya percaya, 
pada akhirnya langkah ketaatan anda akan 
mendatangkan perkembangan besar yang belum 
pernah anda alami sebelumnya. 
 
 
 


