


ARISE AND SHINE #1 

BANGKITLAH MENJADI TERANGLAH #1 

THE COVENANT OF BLESSING 

PERJANJIAN BERKAT 

 

 

PEMBUKAAN: 

Bulan ini kita akan menerima pesan profetik yang akan 

membawa kita pada penggenapan janji Tuhan dalam 

Yesaya 60 yang selama bulan lalu sudah kita pelajari. Kita 

sudah melihat tersedianya janji-janji Tuhan yang dahsyat 

dalam Yesaya 60, akan tetapi kita harus menyadari bahwa 

untuk kita bisa mengakses dan memiliki semuanya itu, 

maka kita harus menangkap satu petunjuk yang penting 

ini: Arise and Shine! Bangkitlah, Menjadi Teranglah! (Inilah 

instruksi Tuhan yang akan kita pakai sekaligus sebagai 

Judul seri khotbah bulan ini) 

 

 

 



Yesaya 60:1-5 1 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab 

terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu. 2 

Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan 

kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang 

TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata 

atasmu. 3 Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada 

terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit 

bagimu. 4 Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, 

mereka semua datang berhimpun kepadamu; anak-

anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu 

perempuan digendong. 5 PADA WAKTU ITU ENGKAU 

AKAN HERAN MELIHAT DAN BERSERI-SERI, ENGKAU AKAN 

TERCENGANG DAN AKAN BERBESAR HATI, SEBAB 

KELIMPAHAN DARI SEBERANG LAUT AKAN BERALIH 

KEPADAMU, DAN KEKAYAAN BANGSA-BANGSA AKAN 

DATANG KEPADAMU. 

Di tahun 2020, tahun kemuliaan Tuhan ini, siap-siaplah, 

akan ada TEROBOSAN DALAM KEUANGAN Saudara! 

Bukan hanya lepas dari hutang, bukan hanya masalah 

KECUKUPAN hidup sehari-hari, tetapi Tuhan akan bawa 

kita ke LEVEL KELIMPAHAN! 



Saya percaya yang akan Tuhan kerjakan pada akhir jaman: 

Tuhan akan membangkitkan umatNya menjadi TERANG! 

TERANG DUNIA! TERANG KEUANGAN!  

Dan ketika itu terjadi, dunia akan terheran-heran, orang di 

luar Yesus akan termangu-mangu, melihat perbuatan 

ajaib yang Allah lakukan bagi kita. Ketika melihat kita, kita 

akan menjadi seperti TANDA AJAIB bagi mereka. 

Yang mereka pikir mustahil, yang mereka anggap tidak 

mungkin, bahkan yang tidak terbayangkan di benak 

mereka, justru itulah yang Allah perbuat bagi kita sebab 

kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, 

dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu.  

Hari ini saya ingin menubuatkan apa yang akan terjadi di 

2020 ini sebab ini yang Tuhan perlihatkan kepada saya 

sedang mulai Tuhan kerjakan di tahun 2020 ini dan tahun-

tahun berikutnya:  

Akan ada Jemaat Keluarga Allah yang Tuhan angkat di 

posisi-posisi tinggi dalam pemerintahan. Anda akan 

mengalami lompatan besar dalam karir anda melesat 

secara luarbiasa. Sebab Tuhan Punya rencana untuk 

Indonesia. Jadi ketika nanti hal ini tergenapi, maka anda 

harus menggunakan jabatan dan pengaruh anda itu untuk 



mendukung pekerjaan Tuhan dan perluasan Kerajaan 

Allah dengan maksimal. 

Akan ada Jemaat Keluarga Allah Tuhan berkati secara 

keuangan berlimpah-limpah: Tuhan akan percayakan 

project-project dalam skala yang tidak masuk akal bagi 

anda, Tuhan akan lipatgandakan kekayaan dan 

penghasilan anda secara massive, Tuhan akan membuat 

anda menjadi tanda ajaib bagi orang-orang di sekeliling 

anda. Dan ketika itu terjadi, anda harus mengerti bahwa 

semuanya karena Tuhan (bukan kuat dan gagah kita, tapi 

semata-mata Tuhan yang mengerjakannya). Dan anda 

harus sadar bahwa Tuhan mau memberkati anda sampai 

seperti itu Karena Tuhan mau anda menjadi saluran berkat 

untuk memajukan pekerjaan Tuhan, memperluas 

Kerajaan Allah, sehingga Indonesia mengalami Great 

Revival dan kemuliaan Tuhan yang luarbiasa (Yesaya 60 

tergenapi). 

Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagi anda: 

kesempatan yang tadinya tertutup tapi sekarang terbuka, 

skill yang tadinya tidak anda miliki tapi Tuhan akan 

berikan, koneksi dan jaringan yang powerful yang belum 

anda punya tapi Tuhan akan berikan. Anda tidak akan lagi 

berjalan maju, tidak lagi berlari maju, tapi Tuhan akan 



membawa anda terbang tinggi bagaikan rajawali 

melakukan perkara-perkara besar. 

TAPI YANG SAYA LIHAT ADALAH SEBERAPA JAUH SEMUA 

NUBUATAN INI DIGENAPI DALAM HIDUPMU, SANGAT 

DITENTUKAN SEBERAPA KOMIT ANDA UNTUK ARISE 

AND SHINE/BANGKIT DAN JADI TERANG, KOMIT 

BANGKIT SELAMATKAN JIWA, BANGKIT JADI SAKSI 

KRISTUS, SEHINGGA MELALUI HIDUP ANDA BANYAK 

JIWA-JIWA YANG TERHILANG BISA DISELAMATKAN.  

 

a. Kita harus mengerti bahwa Yesaya 60 ini diawali dengan 

sebuah instruksi Tuhan yang sangat penting: Arise and 

Shine! Bangkitlah Menjadi Teranglah! 

 

Artinya kalau orang yang tidak mau bangkit, yang 

bermalas-malasan, yang tidak mau melakukan bagiannya, 

maka tidak akan bisa mengakses semua janji Tuhan dalam 

Yesaya 60 ini.  

 



Pertanyaanya: Bagaimana Caranya Bangkit Menjadi 

Terang dalam Keuangan?! Apa yang harus kita lakukan? 

Bagian apa saja yang harus kita kerjakan supaya kita bisa 

mengakses Berkat Tuhan di Yesaya 60 itu?  

 

Ulangan 8:18  Tetapi haruslah engkau ingat kepada 

TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan 

kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, 

dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan-

Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti 

sekarang ini. 

 

Contoh: Dalam Alkitab, ada seorang istri nabi yang datang 

dengan sangat memelas kepada Nabi Elia. 

 

ITU SEBABNYA kita harus MENGERTI SECARA DETIL ISI 

PERJANJIAN BERKAT TERSEBUT DAN SUNGGUH-

SUNGGUH MENGHIDUPINYA, maka kita akan melihat 

berkat-berkat Allah yang dicurahkan secara 

berkelimpahan! 

 

 



Yang namanya PERJANJIAN berbeda dengan JANJI.  

Perjanjian melibatkan 2 pihak, sedangkan janji sifatnya 

adalah sepihak.  

LEVEL PENGERTIAN KITA TERHADAP PERJANJIAN BERKAT 

ALLAH AKAN MENENTUKAN BERKAT YANG KITA 

DAPATKAN. 

 

Ulangan 28:1-2  "Jika engkau baik-baik mendengarkan 

suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia 

segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada 

hari ini, maka TUHAN, Allahmu, akan mengangkat engkau 

di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan 

datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau 

mendengarkan suara TUHAN, Allahmu: 

 

Itu sebabnya, di minggu-minggu yang akan datang kita 

akan mempelajari satu per satu isi perjanjian berkat Allah 

tersebut sehingga ktia semua bisa masuk dalam level 

pertama perjanjian berkat dengan Allah, yaitu: MENGERTI 

DETIL PERJANJIAN tersebut. 

 



Itulah yang akan memberi jalan bagi kita untuk masuk ke 

level kedua: BANGKIT DAN MELAKUKAN BAGIAN KITA 

DALAM PERJANJIAN tersebut. Sehingga berkat-berkat 

Allah sungguh-sungguh dicurahkan dalam hidup kita. 

 

Sadarilah bahwa ALLAH ADALAH ALLAH YANG 

MEMEGANG JANJI 

Mazmur 89:35  Aku tidak akan melanggar perjanjian-Ku, 

dan apa yang keluar dari bibir-Ku tidak akan Kuubah. 

Apakah Anda Siap untuk mempelajari detil Perjanjian 

Berkat tersebut sehingga kita bisa Bangkit dan Menjadi 

Terang dalam keuangan?! 

 

 

a. Baca Ayub 1:6-8 6  Pada suatu hari datanglah anak-

anak Allah menghadap TUHAN dan di antara mereka 

datanglah juga Iblis. 7  Maka bertanyalah TUHAN kepada 

Iblis: "Dari mana engkau?" Lalu jawab Iblis kepada TUHAN: 

"Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." 8  

Lalu bertanyalah TUHAN kepada Iblis: "Apakah engkau 

memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorangpun 



di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang 

takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." 

Perhatikan baik-baik sikap Tuhan kepada Ayub! Betapa 

bangganya Dia akan Ayub, betapa terpesona hati Tuhan 

kepada Ayub! Sampai-sampai Allah berkata: Tiada 

seorangpun di bumi seperti dia! Seolah-olah saking 

bersukacitanya Allah, Dia memamer-mamerkan Ayub 

seperti seorang bapak yang sangat bangga kepada 

anaknya. Anaknya pinter ngomong, lincah, rangking 1 di 

sekolah, juara piano, nurut, dst. Perhatikan saja kalau 

papanya sedang kumpul dengan teman-temannya! Pasti 

dengan bangga, dia akan berkata: INI ANAKKU! Dan untuk 

anak yang seperti ini, saudara dan saya tau fasilitas seperti 

apa yang akan diberikan oleh orang tuanya, jawaban 

seperti apa yang akan diberikan kepada anak itu minta 

dibelikan mainan, dan kemudahan seperti apa yang akan 

diberikan orang tuanya kepadanya.  

b. Ayub 1:8  Lalu bertanyalah TUHAN kepada Iblis : 

"Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab 

tiada seorangpun di bumi seperti dia, YANG DEMIKIAN 

SALEH DAN JUJUR, YANG TAKUT AKAN ALLAH DAN 

MENJAUHI KEJAHATAN." 



Ini rupa-rupanya yang dibangga-banggakan Allah dari 

Ayub! Ini jugalah yang membuat Allah sedemikian 

terpesona dan menjadikan Ayub orang terkaya di 

generasinya, menjadi Terang Keuangan! Apa itu? AYUB 

ORANG YANG SALEH DAN JUJUR, TAKUT AKAN ALLAH DAN 

MENJAUHI KEJAHATAN. 

Ayub 22:23-28 23  Apabila engkau bertobat kepada Yang 

Mahakuasa, dan merendahkan diri; apabila engkau 

menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, 24  

membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah 

batu-batu sungai, 25  dan apabila Yang Mahakuasa 

menjadi timbunan emasmu, dan kekayaan perakmu, 26  

maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang 

karena Yang Mahakuasa, dan akan menengadah kepada 

Allah. 27  Jikalau engkau berdoa kepada-Nya, Ia akan 

mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar 

nazarmu. 28  Apabila engkau memutuskan berbuat 

sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya 

terang menyinari jalan-jalanmu. 

Itu sebabnya, hari ini saya menantang saudara untuk 

hidup kudus di hadapan Allah. Ingat: ALLAH SEDANG 

MEMERIKSA HATI KITA, APAKAH KITA DITEMUKAN LAYAK 

UNTUK DIPERCAYA DENGAN BERKAT TUHAN YANG BESAR 

ITU. Jadilah sama seperti Ayub kepada Allah, jadilah juga 



seperti seorang anak kesayangan pada orang tuanya! 

Caranya sederhana:  

a. Kita harus mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang 

menyelidiki hati. Jadi Dia tau apakah hati kita sungguh-

sungguh mengasihi Tuhan atau sebenarnya cinta Tuhan. 

Hanya ketika kita membersihkan hati kita dari segala 

motivasi yang salah, dan memurnikan hati kita hanya 

untuk cinta Tuhan lebih dari apapun dan siapapun, maka 

Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatNya yagn 

berkelimpahan dalam hidup kita. 

Coba perhatikan Ayub: Pada saat yang tidak terduga-duga 

dan tidak dia sangka-sangka, tembok-tembok kehidupan 

yang tadinya berjalan dengan tenang dan baik, tiba-tiba 

mengalami kehancuran secara bersama-sama dalam 

sekejab.  

Ternyata Ayub-pun, anak kebanggaan Tuhan, juga tidak 

luput dan harus melewati yang namanya ujian. Hanya 

anak gampang yang tidak mendapat didikan. Alkitab 

berkata bahwa kalau kita dianggap anak oleh Bapa di 

Surga, maka kita akan mendapat didikan dan hajaran. Itu 

yang sedang dialami oleh Ayub. Tuhan sedang memeriksa 

hati Ayub, apakah selama ini dia menyembah Allah 



dengan segenap hatinya, atau dibalik semua 

kesalehannya, ada motivasi terselubung.  

Mari kita lihat apa respon Ayub pada saat itu Baca Ayub 

1:20-22 20  Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak 

jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian SUJUDLAH 

IA DAN MENYEMBAH, 21  katanya: "Dengan telanjang aku 

keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku 

akan kembali ke dalamnya. TUHAN yang memberi, TUHAN 

yang mengambil, TERPUJILAH NAMA TUHAN!" 22  Dalam 

kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak 

menuduh Allah berbuat yang kurang patut. 

Wow… terbukti sudah, saat ujian itu tiba, Alkitab berkata: 

SUJUDLAH IA DAN MENYEMBAH: TERPUJILAH NAMA 

TUHAN! (ternyata inilah rahasia mengapa Tuhan begitu 

memberkati Ayub secara dahsyat: Ayub memiliki hati yang 

tulus mencintai Tuhan lebih dari segalanya) 

Baca Ayub 2:7-10 7  Kemudian Iblis pergi dari hadapan 

TUHAN, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk 

dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. 8  Lalu 

Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk 

badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. 9  Maka 

berkatalah isterinya kepadanya: "Masih bertekunkah 

engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan 



matilah!" 10  Tetapi jawab Ayub kepadanya: "Engkau 

berbicara seperti perempuan gila! Apakah kita mau 

menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau 

menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub 

tidak berbuat dosa dengan bibirnya. 

Orang dunia berkata bahwa orang seperti Ayub ini adalah 

orang gila! Itu adalah CINTA BUTA!  

Kalau anda berpikir bahwa Perjanjian Berkat Allah hanya 

terdiri dari memberi saja, maka anda kehilangan poin yang 

paling penting dan paling berarti bagi Allah. Bukan uang 

anda yang Allah mau, tapi hati andalah yang Allah kejar. 

Bukan persembahan anda yang membuat Allah 

terpesona, tapi cinta yang menghanguskanlah yang 

membuat hidup anda TERBUKTI, TERUJI, DAN 

TERKUALIFIKASI untuk menerima berkat Allah yang besar 

itu.  

PENUTUP: 

Saat kita mau menangkap petunjuk Tuhan di tahun ini; 

BANGKITLAH DAN MENJADI TERANGLAH! Serta 

melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam perjanjian 

berkat Tuhan dengan ketaatan yang total, maka kita akan 

melihat, terang kemuliaan-Nya akan dinyatakan atas 

seluruh aspek kehidupan kita. 


