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SUPERSIZE #4 – UKURAN SUPER BESAR #4 
LARGER AND WIDER - LEBIH BESAR DAN LEBIH LUAS 

 
 
PEMBUKAAN: 
Di minggu terakhir bulan September ini, saya mau 
bagikan satu pesan firman Tuhan berjudul Larger and 
Wider atau Lebih Besar dan Lebih Luas. Saya percaya 
firman Tuhan hari ini akan memperlengkapi rhema yang 
sudah dapatkan dari minggu-minggu sebelumnya 
sehingga pada akhirnya hidup kita benar-benar menjadi 
hidup yang semakin dibawa Tuhan mengalami 
supersize! 
 Sebelumnya mari kita baca sekali lagi ayat emas 

kita yang Tuhan berikan untuk HUT kita tahun ini. 
 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. 

 Saya berdoa janji Tuhan ini terjadi dalam hidup 
saudara: hidup saudara dibawa Tuhan berkembang 
dan makin mendominasi. Tuhan memperluas 
daerahmu larger and wider! 
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 Itu sebabnya hari ini saya mau bagikan kepada 
saudara 2 RAHASIA ILAHI MENJADI LEBIH BESAR 
LEBIH LUAS 

 
I. RASA HORMAT. 
a. Kejadian 9:20-23 20 Nuh menjadi petani; dialah 

yang mula-mula membuat kebun anggur.  21 
Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia 
telanjang dalam kemahnya. 22 Maka Ham, bapa 
Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu 
diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar.  
23 Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai 
kain dan membentangkannya pada bahu mereka 
berdua, lalu mereka berjalan mundur; mereka 
menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, 
sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya.  

 Ini adalah kisah yang terjadi setelah air bah. 
 Respon Sem dan Yafet berbeda dengan Ham. 
 Kejadian 9:24-25 24 Setelah Nuh sadar dari 

mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak 
bungsunya kepadanya, 25 berkatalah ia: 
"Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba 
yang paling hina bagi saudara-saudaranya." 

- Kejadian 9:26-27 26 Lagi katanya: "Terpujilah 
TUHAN, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan 
menjadi hamba baginya. 27 ALLAH MELUASKAN 
KIRANYA TEMPAT KEDIAMAN YAFET, dan 
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hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, 
tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." 

 Hari ini saya berdoa kita bisa memahami bahwa 
RASA HORMAT AKAN MENDATANGKAN 
SPIRITUAL BLESSING YANG BESAR. 

b. HORMATI TUHAN DENGAN CARA HIDUP 
MENJAUHI DOSA. 

 Yosua 7:19 Berkatalah Yosua kepada Akhan: 
"Anakku, HORMATILAH TUHAN, Allah Israel, dan 
mengakulah di hadapan-Nya; katakanlah kepadaku 
apa yang kauperbuat, jangan sembunyikan 
kepadaku." 

 Dosa akan mengurangi dan memperkecil hidup 
kita. 

- 1 Samuel 2:30 Sebab itu — demikianlah firman 
TUHAN, Allah Israel — sesungguhnya Aku telah 
berjanji: Keluargamu dan kaummu akan hidup di 
hadapan-Ku selamanya, tetapi sekarang — 
demikianlah firman TUHAN —: Jauhlah hal itu dari 
pada-Ku! Sebab siapa yang menghormati Aku, 
akan Kuhormati, tetapi siapa yang menghina Aku, 
akan dipandang rendah. 

 Saya mengajak setiap kita untuk terus introspeksi 
diri kita. Kalau kita masih cinta sama dosa, sukar 
untuk hidup kita diperbesar oleh Tuhan. 

 Kesaksian orang yang jatuh dalam dosa, kemudian 
hidupnya mengecil; tapi kemudian bertobat, dan 
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Tuhan pulihkan serta perbesar hidupnya (sama 
seperti anak bungsu yang terhilang) 

c. HORMATI TUHAN MELALUI IBADAH KITA 
KEPADANYA. 

 Salah satu cara kita menghormati Tuhan adalah 
dengan cara beribadah kepadaNya dengan 
segenap hati. 

- Maleakhi 3:13-14 13 Bicaramu kurang ajar tentang 
Aku, firman TUHAN. Tetapi kamu berkata: "Apakah 
kami bicarakan di antara kami tentang Engkau?" 14 
Kamu berkata: "Adalah sia-sia beribadah kepada 
Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa 
yang harus dilakukan terhadap-Nya dan berjalan 
dengan pakaian berkabung di hadapan TUHAN 
semesta alam?  

- Malekahi 3:16-17 16 Beginilah berbicara satu sama 
lain orang-orang yang takut akan TUHAN: "TUHAN 
memperhatikan dan mendengarnya; sebuah kitab 
peringatan ditulis di hadapan-Nya bagi orang-orang 
yang takut akan TUHAN dan bagi orang-orang yang 
menghormati nama-Nya." 17 Mereka akan 
menjadi milik kesayangan-Ku sendiri, firman 
TUHAN semesta alam, pada hari yang Kusiapkan. 
Aku akan mengasihani mereka sama seperti 
seseorang menyayangi anaknya yang melayani 
dia.18 Maka kamu akan melihat kembali 
perbedaan antara orang benar dan orang fasik, 
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antara orang yang beribadah kepada Allah dan 
orang yang tidak beribadah kepada-Nya. 

 Yesaya 58:13-14 13 Apabila engkau tidak 
menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan 
urusanmu pada hari kudus-Ku; apabila engkau 
menyebutkan hari Sabat "hari kenikmatan", dan 
hari kudus TUHAN "hari yang mulia"; apabila 
engkau menghormatinya dengan tidak 
menjalankan segala acaramu dan dengan tidak 
mengurus urusanmu atau berkata omong kosong,  
14 maka engkau akan bersenang-senang karena 
TUHAN, dan Aku akan membuat engkau melintasi 
puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan 
kemenangan; Aku akan memberi makan engkau 
dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab 
mulut TUHANlah yang mengatakannya. 

 Keluaran 34:23-24 23 Tiga kali setahun segala 
orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat 
Tuhanmu TUHAN, Allah Israel, 24 sebab Aku akan 
menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan 
MELUASKAN DAERAHMU; dan tiada seorang pun 
yang akan mengingini negerimu, APABILA ENGKAU 
PERGI UNTUK MENGHADAP KE HADIRAT TUHAN, 
ALLAHMU, TIGA KALI SETAHUN. 

 BAHKAN BUKAN HANYA HORMAT KEPADA 
TUHAN, TETAPI HORMAT KEPADA MANUSIA. 

- Hormati juga orang tuamu sama seperti Sem dan 
Yafet menghormati orang tua mereka. 
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- Hormati atasanmu, hormati pemimpinmu, 
hormati gurumu, dosenmu, pelatihmu, kksmu, dll. 

- Hormati orang yang sepantaran dan selevel 
denganmu. Hormati sahabatmu, temanmu, sesama 
peltu, sesama leader, sesama anggota sel, sesama 
jemaat, sesama karyawan, dll. 

- Bahkan hormati orang yang ada di bawahmu. 
Hormati pegawaimu, hormati anakmu, hormati 
muridmu, hormati anak selmu, hormati semua 
orang! Maka saya percaya hidupmu akan 
diperbesar dan dipermuliakan Tuhan! 

 Kesaksian:  
 
II. KEJUJURAN. 
a. Amsal 14:11 Rumah orang fasik akan musnah, 

tetapi kemah orang jujur akan mekar. 
 Kalau saudara rindu supaya tempat kemahmu 

semakin dilapangkan dan diperluas, maka salah 
satu rahasianya adalah menjadi orang yang jujur. 

 Bukan tanpa alasan Ayub diberkati Tuhan! Salah 
satu karakter Ayub yang membuat hidupnya 
sedemikian mekar adalah kejujuran! 

- Itu sebabnya saya mengajak semua jemaat 
Keluarga Allah untuk kita hidup dalam kejujuran! 
HIDUP BERSIH DAN PENUH INTEGRITAS DENGAN 
HATI NURANI YANG MURNI. 

b. Ayub 8:6-7 6 kalau engkau bersih dan jujur, maka 
tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan 
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memulihkan rumah yang adalah hakmu.  7 Maka 
kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, 
tetapi kedudukanmu yang kemudian akan 
menjadi sangat mulia. 

 Saya berdoa kedudukan anda dan posisi anda 
dibuat Tuhan menjadi sangat mulia! 

- Tapi kuncinya adalah hidup curang dan kotor??? 
No!!! KUNCINYA HIDUP BERSIH DAN JUJUR! 

 Itulah yang terjadi dalam hidup Yakub! 
 Saya ajak kita baca ayat terakhir sekaligus saya 

berdoa anda aminkan perkataan nubuatan yang 
mau saya sampaikan lewat ayat ini: 

 Kejadian 32:9-10 9 Kemudian berkatalah Yakub: 
"Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, 
ya TUHAN, yang telah berfirman kepadaku: 
Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak 
saudaramu dan Aku akan berbuat baik kepadamu -
- 10 sekali-kali AKU TIDAK LAYAK UNTUK 
MENERIMA SEGALA KASIH DAN KESETIAAN yang 
Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab 
AKU MEMBAWA HANYA TONGKATKU INI WAKTU 
AKU MENYEBERANGI SUNGAI YORDAN INI, TETAPI 
SEKARANG TELAH MENJADI DUA PASUKAN. 

 
PENUTUP: 
Hiduplah menghormati Tuhan dan jadi pribadi yang 
jujur dan berintegritas, sebab keduanya adalah rahasia 
untuk mengalami hidup yang lebih besar dan lebih luas. 


