


GREAT REVIVAL #4 

CENTER OF REVIVAL 

PUSAT KEBANGUNAN ROHANI 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini saya rindu menyampaikan suara Tuhan yang 

sangat penting sekali jika saudara dan saya rindu 

melihat gereja kita ini terus dipakai Tuhan, bukan hanya 

mengalami revival tetapi juga mengerjakan revival atas 

kota dan bangsa kita. Hari ini saya sampaikan satu pesan 

Tuhan berjudul Center of Revival atau Pusat 

Kebangunan Rohani. 

 

I. 

PUSAT KEBANGUNAN ROHANI ADALAH 

RUMAH TUHAN. 

 

SAAT BANGSA ISRAEL BERHENTI BERIBADAH DI BAIT 

TUHAN, MAKA MEREKA MULAI MENGALAMI 

KEMUNDURAN ROHANI. 



Saya mulai dengan kisah Raja Yotam (2 Tawarikh 27:1-

9) 

 

2 Tawarikh 27:2 Ia melakukan apa yang benar di mata 

TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya, 

HANYA IA TIDAK MEMASUKI BAIT TUHAN. Tetapi rakyat 

masih saja melakukan hal yang merusak.  

 

KEMUNDURAN ROHANI YANG DIALAMI BANGSA 

ISRAEL, PADA AKHIRNYA MENGAKIBATKAN 

KEHANCURAN JASMANI YANG MENGERIKAN. 

 

2 Tawarikh 27:9 Kemudian Yotam mendapat perhentian 

bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di 

kota Daud. Maka Ahas, anaknya, menjadi raja 

menggantikan dia. 

 

2 Tawarikh 28:1-2   1 Ahas berumur dua puluh tahun 

pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun 

lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak 

melakukan apa yang benar di mata TUHAN seperti 

Daud, bapa leluhurnya, 2 tetapi ia hidup menurut 

kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia membuat patung-

patung tuangan untuk para Baal. 



2 Tawarikh 28:23  Ia mempersembahkan korban kepada 

para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. 

Pikirnya: "Yang membantu raja-raja orang Aram adalah 

para allah mereka; kepada merekalah aku akan 

mempersembahkan korban, supaya mereka membantu 

aku juga." TETAPI ALLAH-ALLAH ITULAH YANG MENJADI 

SEBAB KERUNTUHAN BAGI DIA DAN BERSAMA-SAMA 

DENGAN DIA BAGI SELURUH ISRAEL.  

2 Tawarikh 28:24-25   24 Ahas mengumpulkan 

perkakas-perkakas rumah Allah dan 

menghancurkannya. IA MENUTUP PINTU RUMAH 

TUHAN, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di 

segenap penjuru Yerusalem. 25 Di tiap-tiap kota di 

Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk 

membakar korban bagi allah lain. DENGAN DEMIKIAN 

IA MENYAKITI HATI TUHAN, ALLAH NENEK 

MOYANGNYA. 

 

Singkat cerita, semua kebaikan yang pernah dibangun 

Raja Yotam, sekarang hancur di tangan Ahas. 

 

MASALAH MUNCUL KETIKA MEREKA MENJAUH DARI 

RUMAH TUHAN; SEBALIKNYA REVIVAL BESAR JUGA 

DIMULAI SAAT MEREKA MENDEKAT KE RUMAH 

TUHAN. 



2 Tawarikh 28:27  Kemudian Ahas mendapat perhentian 

bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan 

dikuburkan di dalam kota, di Yerusalem; tetapi ia tidak 

dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia, 

anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 

 

2 Tawarikh 28:7  Dan Zikhri, pahlawan dari Efraim, 

membunuh Maaseya, anak raja, Azrikam, kepala istana, 

dan Elkana orang kedua di bawah raja. 

 

Hizkia harus menanggung beban besar di awal 

pemerintahannya akibat kehancuran di zaman ayahnya. 

 

SEJAK AWAL, HIZKIA MEMUTUSKAN UNTUK MENCARI 

TUHAN DAN MEMBUKA KEMBALI RUMAH TUHAN. 

 

2 Tawarikh 29:1-3   1 Hizkia berumur dua puluh lima 

tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh 

sembilan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 

Nama ibunya ialah Abia, anak Zakharia. 2 Ia melakukan 

apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang 

dilakukan Daud, bapa leluhurnya.  3 Pada tahun 

pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, 



ia membuka pintu-pintu rumah TUHAN dan 

memperbaikinya. 

 

HIZKIA SADAR BAHWA REVIVAL BESAR YANG DIA 

RINDUKAN HARUS DIMULAI DARI RUMAH TUHAN 

TERLEBIH DAHULU. 

 

Hagai 1:6-10   6 Kamu menabur banyak, tetapi 

membawa pulang hasil sedikit; kamu makan, tetapi 

tidak sampai kenyang; kamu minum, tetapi tidak 

sampai puas; kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak 

sampai panas; dan orang yang bekerja untuk upah, ia 

bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi 

yang berlobang!  7 Beginilah firman TUHAN semesta 

alam: Perhatikanlah keadaanmu!  8 JADI NAIKLAH KE 

GUNUNG, BAWALAH KAYU DAN BANGUNLAH RUMAH 

ITU; MAKA AKU AKAN BERKENAN KEPADANYA DAN 

AKAN MENYATAKAN KEMULIAAN-KU DI SITU, FIRMAN 

TUHAN. 9 Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya 

sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, Aku 

menghembuskannya. Oleh karena apa? demikianlah 

firman TUHAN semesta alam. Oleh karena rumah-Ku 

yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-

masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. 10 Itulah 



sebabnya langit menahan embunnya dan bumi 

menahan hasilnya, 

 

Ayat ini kembali menegaskan bahwa RUMAH TUHAN 

ADALAH PUSAT REVIVAL DALAM HIDUP KITA. 

 

II.  

RAHASIA REVIVAL BESAR DI ZAMAN 

HIZKIA. 

1. HIZKIA MEMBANGKITKAN PARA PELAYAN TUHAN. 

2 Tawarikh 29:4-5  4 Ia mendatangkan para imam dan 

orang-orang Lewi, dan mengumpulkan mereka di 

halaman sebelah timur.  5 Katanya kepada mereka: 

"Dengarlah, hai orang-orang Lewi! Sekarang 

kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah TUHAN, 

Allah nenek moyangmu! Keluarkanlah kecemaran dari 

tempat kudus!   

 

Setelah membuka pintu Rumah Tuhan, maka yang 

pertama dilakukan oleh Hizkia adalah mengumpulkan 

kembali para imam dan orang Lewi. 



2 Tawarikh 29:11  Anak-anakku, sekarang janganlah 

kamu lengah, karena kamu telah dipilih TUHAN untuk 

berdiri di hadapan-Nya untuk melayani Dia, untuk 

menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban 

bagi-Nya." 

 

2 Tawarikh 29:12-15   12 Lalu bangunlah orang-orang 

Lewi itu, yakni dari bani Kehat: Mahat bin Amasai dan 

Yoël bin Azaria, dari bani Merari: Kish bin Abdi dan 

Azaria bin Yehaleleel, dari orang Gerson: Yoah bin Zima 

dan Eden bin Yoah, 13 dari bani Elisafan: Simri dan Yeiel, 

dari bani Asaf: Zakharia dan Matanya, 14 dari bani 

Heman: Yehiel dan Simei, dan dari bani Yedutun: 

Semaya dan Uziel.  15 Mereka mengumpulkan saudara-

saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian 

mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan 

firman TUHAN, lalu mentahirkan rumah TUHAN. 

 

Yang kedua dari segi jumlah, Hizkia sadar perlu 

ditingkatkan. 

 

2 Tawarikh 29:34-36   34 Tetapi jumlah imam terlalu 

sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti 

semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara 



mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai 

pekerjaan itu selesai dan sampai para imam 

menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih 

bersungguh-sungguh menguduskan dirinya dari pada 

para imam. 35 Lagipula korban bakaran itu banyak, 

dengan segala lemak korban keselamatan dan segala 

korban curahan pada korban-korban bakaran itu. 

Demikianlah ibadah di rumah TUHAN ditetapkan 

kembali. 36 HIZKIA DAN SELURUH RAKYAT 

BERSUKACITA AKAN APA YANG TELAH DITETAPKAN 

ALLAH BAGI BANGSA ITU, KARENA HAL ITU TERJADI 

DENGAN TAK DISANGKA-SANGKA. 

 

2 Tawarikh 29:16  Sesudah itu masuklah para imam ke 

bagian dalam rumah TUHAN untuk mentahirkannya. 

Semua yang najis, yang didapati mereka di dalam bait 

TUHAN, dibawa ke pelataran rumah TUHAN; orang-

orang Lewi menerimanya untuk diangkut ke luar, ke 

lembah Kidron. 

 

Bahkan bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas hati 

harus dijaga.  

 

 



2. HIZKIA MEMBANGUN KEMBALI PONDOK DAUD. 

 

2 Tawarikh 29:25-27   25 Ia menempatkan orang-orang 

Lewi di rumah TUHAN dengan ceracap, gambus, dan 

kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat 

raja, dan nabi Natan, karena dari TUHANlah perintah 

itu, dengan perantaraan nabi-nabi-Nya. 26 Maka 

berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik 

Daud, demikian pula para imam dengan nafiri. 27 Lalu 

Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan 

korban bakaran di atas mezbah. Pada saat 

persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula 

dinyanyikan nyanyian bagi TUHAN dan dibunyikan 

nafiri, dengan iringan alat-alat musik Daud, raja Israel. 

 

2 Tawarikh 29:30  Lalu raja Hizkia dan para pemimpin 

memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-

pujian untuk TUHAN dengan KATA-KATA DAUD DAN 

ASAF, PELIHAT ITU. Maka mereka menyanyikan puji-

pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud 

menyembah. 

 

 



Hizkia sangat serius membangun kembali rumah 

Tuhan, pondok Daud, bahkan juga merayakan paskah 

dan semuanya bersukacita di hadapan Tuhan. Tidak 

heran Tuhan sangat disukakan! 

 

2 Tawarikh 30:26-27   26 Maka besarlah kesukaan di 

Yerusalem, karena SEJAK SALOMO BIN DAUD, RAJA 

ISRAEL, TIDAK PERNAH TERJADI PERISTIWA SEMACAM 

ITU DI YERUSALEM. 27 Sesudah itu para imam Lewi 

bangun berdiri dan memberkati rakyat. SUARA MEREKA 

DIDENGAR TUHAN DAN DOA MEREKA SAMPAI KE 

TEMPAT KEDIAMAN-NYA YANG KUDUS DI SORGA. 

 

3. HIZKIA BERANI MENABURKAN BENIH PROFETIK. 

Hizkia tidak tanggung-tanggung dalam memberi bagi 

Tuhan bahkan juga mengajak semua jemaat memberi 

bagi Tuhan. 

 

2 Tawarikh 29:31-32   31 Kemudian berbicaralah Hizkia: 

"Sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk 

TUHAN. Mendekatlah dan bawalah korban-korban 

sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah 

TUHAN!" Lalu jemaah membawa korban-korban 

sembelihan dan korban-korban puji-pujian; setiap orang 



yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. 

32 Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah: 

lembu tujuh puluh ekor, domba jantan seratus ekor dan 

domba muda dua ratus ekor. Semuanya sebagai korban 

bakaran bagi TUHAN. 

 

2 Tawarikh 30:24  Sebab Hizkia, raja Yehuda, telah 

menyumbangkan kepada jemaah seribu ekor lembu 

jantan dan tujuh ribu kambing domba. Juga para 

pemimpin menyumbangkan kepada jemaah seribu ekor 

lembu jantan dan sepuluh ribu ekor kambing domba. 

Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. 

 

2 Tawarikh 31:3-6   3 Raja memberi sumbangan dari 

harta miliknya untuk korban bakaran, yakni: korban 

bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, 

korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-

bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya 

tertulis di dalam Taurat TUHAN.  4 Ia memerintahkan 

rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan 

sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-

orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan 

tenaganya untuk melaksanakan Taurat TUHAN.  5 

Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel 

membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama dari 



pada gandum, anggur, minyak, madu dan segala 

macam hasil bumi. Mereka membawa juga 

persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam 

jumlah yang besar. 6 Orang Israel dan orang Yehuda 

yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa 

persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi 

dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan 

yang terdiri dari persembahan kudus yang telah 

dikuduskan bagi TUHAN Allah mereka. Semuanya itu 

diletakkan mereka bertimbun-timbun. 

 

HIZKIA TERUS MENERUS MENABUR BAHKAN 

AKHIRNYA DIIKUTI DENGAN SATU BANGSA MENABUR. 

 

2 Tawarikh 30:10   Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu 

pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan 

Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan 

diolok-olok. 

 

2 Tawarikh 32:27-30   27 Hizkia mendapat kekayaan 

dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat 

perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, 

batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, 

perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-



indah, 28 juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, 

untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk 

berbagai jenis hewan besar dan kandang-kandang 

untuk kawanan kambing domba. 29 Ia mendirikan kota-

kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu 

sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang 

amat besar. 30 Hizkia ini juga telah membendung aliran 

Gihon di sebelah hulu, dan menyalurkannya ke hilir, ke 

sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam 

segala usahanya. 

 

Percayalah bahwa revival besar dalam hidupmu 

dimulai dengan membuka kembali pintu hatimu untuk 

rumah Tuhan. Masuk ke rumah Tuhan, tangkap rhema 

di rumah Tuhan, mau dimuridkan di rumah Tuhan, 

mau melayani di rumah Tuhan, mau membangun 

pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan, maka teroboson 

besar akan terjadi seperti yang dialami Hizkia. 

 

PENUTUP: 

Terlibatlah dalam pelayanan, bangun terus pondok 

Daud dan ambilah bagian dalam taburan benih profetik. 

Percayalah revival besar terjadi! 


