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2023 THE YEAR TO ARISE AND SHINE #3 
2023 TAHUN BANGKIT JADI TERANG #3 

LAUNCH STRONG 
MELUNCURKAN KUAT 

 
 
PEMBUKAAN 
Hari ini kita akan melanjutkan seri firman Tuhan di awal 
tahun, yaitu The Year to Arise and Shine. Di bagian 
ketiga ini saya mau bagikan satu rhema yang sangat 
profetik yang kalau saudara bisa tangkap dan amini, 
maka ini akan terjadi secara besar-besaran dalam hidup 
anda. Judul firman Tuhan hari ini adalah Launch Strong 
atau Meluncurkan Kuat. 
 
I. 2023 ADALAH TAHUN LAUNCHING BESAR-

BESARAN BAGI ANAK-ANAK TUHAN.  
a. Roma 8:19 Sebab dengan sangat rindu seluruh 

makhluk menantikan saat anak-anak Allah 
dinyatakan. 

 Satu ayat ini mengandung makna yang sangat 
dalam. 

- Jadi dunia ini menantikan supaya anak-anak 
Tuhan muncul dan bertindak. Dunia menantikan 
supaya gereja bisa menjadi terang yang membawa 
perbedaan. 

 Kalau seluruh makhluk menantikan saatnya anak-
anak Tuhan dinyatakan, maka artinya sekarang ini 
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banyak anak-anak Tuhan yang belum muncul 
seperti yang diharapkan. 

b. Saya deklarasikan bahwa tahun 2023 ini akan 
menjadi tahun dimana hidup anda akan 
dinyatakan di hadapan dunia! Tahun ini hidup 
saudara akan dilaunching secara besar-besaran! 

 Dilaunching artinya diluncurkan di hadapan 
publik. 

 Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. 
 Kalau hidupmu sekarang biasa, belum tentu 

selamanya akan tetap biasa! 
 Momen launching besar dalam hidupmu justru 

akan terjadi disaat yang tidak anda duga! 
c. INI SAATNYA SKALA HIDUP ANDA DIPERBESAR! 
 Yesaya 49:6 "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk 

menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku 
Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang 
Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan 
membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-
bangsa supaya keselamatan yang dari pada-Ku 
sampai ke ujung bumi." 

 
II. RAHASIA DILAUNCHING TUHAN BESAR-BESARAN. 
1. BERTAHAN DI DALAM PROSES. 
 Siapa yang mau janji Tuhan di Yesaya 49:6 tadi 

terjadi dalam hidup kita? Siapa yang mau hidupnya 
dibawa Tuhan ke atas dan menjadi terang bagi 
bangsa-bangsa? 
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- Yesaya 49:1-2 1 Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, 
perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh! 
TUHAN telah MEMANGGIL AKU SEJAK DARI 
KANDUNGAN telah menyebut namaku sejak dari 
perut ibuku. 2 Ia telah membuat mulutku sebagai 
pedang yang tajam dan membuat aku berlindung 
dalam naungan tangan-Nya. Ia telah membuat aku 
menjadi anak panah yang runcing dan 
MENYEMBUNYIKAN AKU DALAM TABUNG 
PANAH-NYA.  

 Firman Tuhan di Yoel 3 berkata: tempalah mata 
bajakmu jadi pedang dan pisau pemangkas jadi 
tombak. 

 Saya ajak kalau saudara mau dilaunching Tuhan 
besar-besaran, maka kita juga harus menempa diri 
kita dengan sungguh-sungguh. 

 Demikian pula kalau saudara saat ini sedang 
diijinkan Tuhan melalui satu proses yang tidak 
enak, saya ajak untuk kita terus bertahan dalam 
proses. 

2. SABAR MENANTI WAKTUNYA. 
 Salah satu kunci utama untuk bisa dilaunching dan 

diangkat tinggi oleh Tuhan adalah sabar menunggu 
waktunya. 

- Yesaya 49:2 Ia telah membuat mulutku sebagai 
pedang yang tajam dan membuat aku berlindung 
dalam naungan tangan-Nya. Ia telah membuat aku 
menjadi anak panah yang runcing dan 
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MENYEMBUNYIKAN AKU DALAM TABUNG 
PANAH-NYA.  

 Mungkin saat ini ada banyak di antara saudara 
yang merasa hidup useless atau tidak berguna. 

 Ada 2 murid Yesus yang sebenarnya sangat setia 
mengikuti Yesus kemanapun sejak dari baptisan 
Yohanes sampai ketika Yesus terangkat ke sorga, 
salah satunya Matias (Kisah Rasul 1:22-23). 

3. SIAP SEDIA KETIKA WAKTU TUHAN ITU TIBA. 
 Kalau hari ini tiba-tiba Tuhan datang dan siap 

mempromosikan hidup anda, kira-kira apakah 
anda sudah siap? 

 Saya bersyukur hari itu Yusuf sudah siap untuk 
dilaunching Tuhan. 

 Hal yang sama juga dialami oleh Daud. 
 Gara-gara tidak siap, ada banyak orang 

melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. 
 Saya berdoa kita semua dalam kondisi siap, 

sehingga ketika Tuhan melakukan sesuatu, maka 
kita tidak lewatkan kesempatan itu. 

 
PENUTUP: 
Percayalah bahwa justru di tahun yang gelap ini, hidup 
saudara akan diluncurkan di dalam terang yang ajaib. 
Teruslah setia dalam proses, teruslah bersabar dan siap 
sedia ketika saat Tuhan yang kita nantikan itu datang. 
 
 


