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THE YEAR OF GREAT MIRACLES #2
TAHUN MUJIZAT BESAR #2
DREAM LIKE MIRACLES
MUJIZAT SEPERTI MIMPI
PEMBUKAAN:
Minggu lalu kita baru saja masuk di minggu pertama di
tahun 2019. Dan sangat luarbiasa karena Tuhan
langsung memberikan kepada kita janji yang sangat
special untuk tahun 2019 ini, yaitu The Year of Great
Miracles!
 Tidak peduli seberapa pesimis orang melihat tahun ini,
kita justri begitu optimis dan antusias menjalani tahun
ini.
 Sekali banyak yang berkata bahwa tahun ini akal lebih
sulit, berat, dll, tetapi buat kita anak Tuhan segala
kondisi itu hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk
bisa memberkati kita dengan lebih dahsyat!
 Apalagi minggu lalu Tuhan juga berikan rhema tentang
RECORD BREAKING MIRACLES! Akan ada banyak
orang akan menerima mujizat yang sangat besar
melebihi yang pernah saudara alami sebelumnya. Dan
ini membuat rekor demi rekor mujizat akan terjadi di
gereja kita.
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 Saya sangat percaya, tahun 2019 ini akan menjadi
tahun yang sangat penting bagi sebagian besar orang
di tempat ini. Untuk sebagian orang, tahun 2019 ini
akan jadi TITIK BALIK dalam hidup saudara! Untuk
sebagian orang, karena ada mujizat besar, maka tahun
ini akan jadi tahun LOMPATAN BESAR dalam hidup
saudara! Tahun 2019 ini akan menjadi awal mula
babak baru dalam hidup saudara.
 Sekelam apapun babak lama dalam hidup saudara
akan segera terlupakan sebab ada babak baru
spektakuler dalam hidup saudara.
 Ini yang dialami YUSUF: dia punya masa remaja yang
super berat karena nyaris dibunuh, akhirnya dijual
sebagai budak, sendirian di negeri orang, difitnah,
dipenjara, dll. Tetapi dalam sekejap dia diangkat
Tuhan, bahkan bukan cuma itu, Yusuf masih dikasih
bonus keluarga, isteri dan 2 anak yang luarbiasa. Satu
anaknya bernama MANASYE yang artinya:
MENYEBABKAN LUPA. Saat Manasye lahir, Yusuf
berkata: Allah telah membuat aku lupa sama sekali
kepada kesukaranku dan kepada rumah bapaku!
 Hal yang sama saya nubuatkan terjadi dalam hidup
saudara: Dalam Year of Great Miracle ini MANASYE
LAHIR! Dan lewat Great Miracle yang engkau alami,
maka itu membuat engkau lupa akan kesukaran, air
mata, kesakitan, kesuraman masa lalu di dalam hidup
saudara!
 Itu sebabnya hari ini saya mau bagikan pesan Tuhan
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dengan judul Dream Like Miracle Atau Mujizat Seperti
Mimpi!
I.

TAHUN 2019 KITA AKAN ALAMI MUJIZAT SEPERTI
MIMPI!
a. Yoel 2:23-27 23 Hai bani Sion, BERSORAKSORAKLAH DAN BERSUKACITALAH karena TUHAN,
Allahmu! Sebab telah diberikan-Nya kepadamu
hujan pada awal musim dengan adilnya, dan
diturunkan-Nya kepadamu hujan, HUJAN PADA
AWAL DAN HUJAN PADA AKHIR musim seperti
dahulu.
24 TEMPAT-TEMPAT PENGIRIKAN
MENJADI PENUH DENGAN GANDUM, DAN
TEMPAT PEMERASAN KELIMPAHAN ANGGUR DAN
MINYAK. 25 AKU AKAN MEMULIHKAN KEPADAMU
TAHUN-TAHUN YANG HASILNYA DIMAKAN HABIS
OLEH
BELALANG
PINDAHAN,
BELALANG
PELOMPAT, BELALANG PELAHAP DAN BELALANG
PENGERIP, tentara-Ku yang besar yang Kukirim ke
antara kamu. 26 MAKA KAMU AKAN MAKAN
BANYAK-BANYAK DAN MENJADI KENYANG, dan
KAMU AKAN MEMUJI-MUJI NAMA TUHAN,
ALLAHMU, YANG TELAH MEMPERLAKUKAN KAMU
DENGAN AJAIB; dan UMAT-KU TIDAK AKAN
MENJADI MALU LAGI UNTUK SELAMA-LAMANYA.
27 Kamu akan mengetahui bahwa Aku ini ada di
antara orang Israel, dan bahwa Aku ini, TUHAN,
adalah Allahmu dan tidak ada yang lain; dan umat3 of 10
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Ku tidak akan menjadi malu lagi untuk selamalamanya.”
 Ini ayat yang sudah kita baca minggu lalu dan
boleh menjadi salah satu rhema yang bisa kita
pegang dalam hidup kita. Janji ini adalah janji
Tuhan bagi Bani Sion. Bani Sion bicara tentang
umat Tuhan. Jadi ayat ini juga berlaku untuk
kita!
 Mazmur 126:1-3 1 Nyanyian ziarah. Ketika
TUHAN memulihkan keadaan Sion, keadaan kita
seperti orang-orang yang bermimpi. 2 Pada
waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan
lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu
berkatalah orang di antara bangsa-bangsa:
"TUHAN telah melakukan perkara besar kepada
orang-orang ini!" 3 TUHAN telah melakukan
perkara besar kepada kita, maka kita
bersukacita.
 Dan Mazmur ini berkata ketika Tuhan
memulihkan keadaan Sion, termasuk Pondok
Daud (dan itu yang sudah dan terus kita
lakukan), maka keadaan kita SEPERTI ORANGORANG YANG BERMIMPI!
 Sekali lagi saya nubuatkan di tahun ini setiap kita
akan banyak TERTAWA PENUH dengan bahagia!
Saudara akan dibuat tertawa oleh Tuhan seperti
yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup Sara.
4 of 10

Outline Kotbah The Year of Great Miracles #2 (Minggu, 13 Januari 2019)

- Kejadian 21:5-7 5 Adapun Abraham berumur
seratus tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir
baginya. 6 Berkatalah Sara: "Allah telah
membuat aku tertawa; setiap orang yang
mendengarnya akan tertawa karena aku." 7
Lagi katanya: "Siapakah tadinya yang dapat
mengatakan kepada Abraham: Sara menyusui
anak? Namun aku telah melahirkan seorang
anak laki-laki baginya pada masa tuanya.”
MARI KITA NUBUATKAN BERSAMA-SAMA
BAHWA TAHUN 2019 INI TAHUN MUJIZAT
SEPERTI MIMPI.
 Dream Like Miracle! Mujizat seperti Mimpi!
Dream comes true! Mimpi menjadi nyata akan
kita alami di tahun Great Miracle ini bersama
dengan Tuhan!
 KHAYALAN VS PERKATAAN PROFETIK: Buat
sebagian orang, yang kita inginkan atau
mimpikan itu sesuatu yang sangat mustahil.
Waktu kita bicara, orang berkata kita seperti
orang yang mengigau di tengah mimpi! Buat
orang dunia kita bisa dibilang mengigau, tetapi
buat kita anak Tuhan, itu bukan mengigau,
tetapi itu adalah perkataan iman! Itulah
perkataan profetik kita!
- Kisah Para Rasul 12:6-16 6 Pada malam
sebelum Herodes hendak menghadapkannya
kepada orang banyak, Petrus tidur di antara
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dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua
rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal
sedang berkawal di muka pintu. 7 Tiba-tiba
berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat
Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu.
Malaikat itu menepuk Petrus untuk
membangunkannya, katanya: "Bangunlah
segera!" Maka gugurlah rantai itu dari tangan
Petrus. 8 Lalu kata malaikat itu kepadanya:
"Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah
sepatumu!" Ia pun berbuat demikian. Lalu
malaikat itu berkata kepadanya: "Kenakanlah
jubahmu dan ikutlah aku!" 9 LALU IA
MENGIKUTI MALAIKAT ITU KE LUAR DAN IA
TIDAK TAHU, BAHWA APA YANG DILAKUKAN
MALAIKAT
ITU
SUNGGUH-SUNGGUH
TERJADI, SANGKANYA IA MELIHAT SUATU
PENGLIHATAN. 10 Setelah mereka melalui
tempat kawal pertama dan tempat kawal
kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang
besi yang menuju ke kota. PINTU ITU
TERBUKA DENGAN SENDIRINYA BAGI
MEREKA. Sesudah tiba di luar, mereka
berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba
malaikat itu meninggalkan dia. 11 DAN
SETELAH SADAR AKAN DIRINYA, PETRUS
BERKATA: "SEKARANG TAHULAH AKU
BENAR-BENAR BAHWA TUHAN TELAH
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MENYURUH
MALAIKAT-NYA
DAN
MENYELAMATKAN AKU DARI TANGAN
HERODES DAN DARI SEGALA SESUATU YANG
DIHARAPKAN ORANG YAHUDI."
 Kisah Rasul 12:12-16 12 Dan setelah berpikir
sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu
Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ
banyak orang berkumpul dan berdoa. 13 Dan
ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah
seorang hamba perempuan bernama Rode
untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. 14
Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena
girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu
dan segera masuk ke dalam untuk
memberitahukan, bahwa Petrus ada di depan
pintu gerbang. 15 Kata mereka kepada
perempuan itu: "ENGKAU MENGIGAU." Akan
tetapi ia tetap mengatakan, bahwa benar-benar
demikian. Kata mereka: "Itu malaikatnya." 16
TETAPI PETRUS TERUS-MENERUS MENGETUK
DAN KETIKA MEREKA MEMBUKA PINTU DAN
MELIHAT DIA, MEREKA TERCENGANGCENGANG.
II. BERANI

MEMPERCAYAI TUHAN UNTUK MUJIZAT
SEPERTI MIMPI!
a. PERTANYAANNYA ADALAH MASIHKAH KITA
BERANI BERMIMPI BESAR?
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 Siapa di tempat ini mau mengalami dream like
miracle atau mujizat seperti mimpi?
Pertanyaan saya berikutnya adalah: Lalu
MIMPI SEPERTI APA YANG SAUDARA
MIMPIKAN?
 Demi hidup saudara sendiri, saya minta saudara
harus kembali melihat, harus kembali punya
visi, dan harus kembali berani bermimpi!
b. KUNCI BERANI BERMIMPI BESAR: PANDANG
TUHANMU, BUKAN KETERBATASANMU!
 Kapasitas mimpi kita sangat dipengaruhi oleh
siapa yang kita lihat! Seperti Petrus, dia bisa
berjalan di atas air atau tidak, sangat
dipengaruhi dengan apa yang apa atau siapa
yang dia lihat.
 Inilah yang dilakukan Daud: Dia tidak mau
memandang dirinya yang penuh keterbatasan.
Dia tidak mau memandang bahwa dia anak yang
terkecil di keluarga. Dia tidak mau melihat
pipinya yang masih kemerahan. Dia tidak mau
memandang Saul dan tentaranya yang
ketakutan melawan Goliat. Dia selalu
memandang kepada Tuhan!
- Mazmur 16:8 Aku senantiasa memandang
kepada Tuhan; karena Ia berdiri di sebelah
kananku, aku tidak goyah.
- Mazmur 135:5-6 5 SESUNGGUHNYA AKU
TAHU, bahwa TUHAN itu maha besar dan
8 of 10

Outline Kotbah The Year of Great Miracles #2 (Minggu, 13 Januari 2019)

Tuhan kita itu melebihi segala allah. 6 TUHAN
melakukan apa yang dikehendaki-Nya, di
langit dan di bumi, di laut dan di segenap
samudera raya;
c. SELAMA KITA PANDANG TUHAN, VISI KITA TIDAK
AKAN GOYAH.
 Hanya ketika fokus kita teralihkan dari Tuhan
pada situasi dan kondisi atau pada
keterbatasan kita, maka visi kita akan goyah.
 Sadarkah anda bahwa fokus anda menentukan
iman anda?! Pastikan fokus itu tidak pernah
teralih dari Tuhan, sehingga iman kita tetap
kokoh.
 IMAN ITU IBARAT UANG DALAM DUNIA ROH.
- Ibrani 11:1 Iman adalah dasar dari segala
sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari
segala sesuatu yang tidak kita lihat.
- Sekalipun kita belum melihat kesembuhan,
pertobatan, kelepasan, pemulihan, rumah,
bayi, dst; tapi DENGAN IMAN, MAKA KITA
BISA MENCAIRKAN BERBAGAI MACAM
MUJIZAT.
 ITU SEBABNYA PENTING SEKALI UNTUK KITA
BAYAR HARGA SUPAYA IMAN KITA BESAR.
- FREKWENSI MERENUNGKAN FIRMAN YANG
KITA LAKUKAN MENENTUKAN BESAR
KECILNYA IMAN KITA. Perenungan Firman 1
jam VS Perenungan Firman 3 jam, pasti beda
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rhemanya, dan pasti beda imannya. Ini yang
menentukan perbedaan mujizat yang kita
alami dalam hidup kita.
PENUTUP:
Miliki mimpi yang besar dan percayalah bahwa tahun
2019 Tuhan akan bekerja dengan begitu ajaib dan
mendatangkan great miracles dalam hidup kita.
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