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BRIGHTER THAN EVER #1 
LEBIH TERANG DARI SEBELUMNYA #1 

END OF YEAR GLORY 
KEMULIAAN AKHIR TAHUN 

 
PEMBUKAAN: 
Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan Firman 
Tuhan yang berjudul: Brighter than Ever atau Lebih 
Terang Dari yang Pernah Ada.  
 
ISI: 
I. Saya percaya TUHAN MAU MEMANIFESTASIKAN 
KEMULIAANNYA YANG LEBIH TERANG DARIPADA 
SEBELUMNYA! 
Mulai akhir tahun 2020 ini, kemuliaan Tuhan akan 
bersinar lebih terang daripada sebelumnya.  
 
Demonstrasi kuasa Tuhan akan dimanifestasikan lebih 
dahsyat daripada sebelumnya! 
Lebih banyak orang-orang yang dipulihkan hati dan 
jiwanya sehingga ada sukacita dan pengharapan baru 
dalam hidupnya! 
Lebih banyak Pernikahan yang sudah diujung tanduk 
tapi diselamatkan!  
Lebih banyak Keluarga yang porak poranda tapi 
dipulihkan!  
Mujizat Kesembuhan Ilahi akan Tuhan nyatakan lebih 
dahsyat dariapda sebelumnya! 
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Mujizat Seperti Mimpi (Dream Like Miracles) dalam 
Pekerjaan dan Keuangan anda akan Tuhan nyatakan 
lebih mencengangkan daripada sebelumnya! 
Pertobatan jiwa-jiwa akan terjadi lebih massive 
daripada sebelumnya! 

 
Kita harus menyadari bahwa kegelapan dan 
kekelaman yang menutupi Bumi sejak awal tahun 2020 
ini hanyalah Pembukaan saja menuju Kemuliaan Allah 
yang gilang gemilang.  
 
Coba anda renungkan: SETIAP KALI SEBUAH 
KEMULIAAN BESAR AKAN DIMANIFESTASIKAN, MAKA 
BIASANYA SELALU DIDAHULUI KEGELAPAN BESAR. 
 
Ketika Tuhan Yesus lahir di Dunia untuk menyatakan 
kemuliaan Allah yang dahsyat, maka ada Raja Herodes 
yang melakukan pembantaian massal semua bayi 
berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya.  
Bagi (Maria dan Yusuf, orang-orang majus dari timur, 
dan para Gembala di padang), orang-orang yang 
menerima Janji Kemuliaan bahwa Mesias Sang Juru 
Selamat akan datang ke Dunia, mereka bisa kaget dan 
shocked berat karena Janji Tuhannya adalah Kemuliaan, 
akan tetapi yang terjadi adalah Kegelapan ("Katanya 
Mesias Juru Selamat Datang, kok malah yang terjadi 
banyak kematian?!") 
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Demikian pula banyak anak Tuhan saat ini bingung 
karena di awal tahun kita menerima Janji Kemuliaan 
Tuhan, tapi kenapa sepanjang 2020 ini yang terjadi 
adalah kegelapan menutupi bumi?! 

 
Ternyata memang tidak ada Kemenangan Besar, tanpa 
Peperangan Besar yang mendahului. Demikian pula 
tidak ada Kemuliaan Besar, tanpa Kegelapan Besar 
yang mendahului.  
 
Herodes boleh berusaha menghalangi, tapi bayi Yesus 
tetap Lahir, dan kemuliaan Allah dinyatakan 
mengubah kegelapan menjadi terang! Kita yang 
seharusnya binasa, tidak binasa, melainkan beroleh 
hidup yang kekal.  
Pandemi boleh melanda Dunia, tapi kita percaya Angin 
Roh Kudus akan berhembus lebih Kuat membawa 
Revival Besar terjadi.  
Resesi dan Krisis Keuangan boleh saja merobohkan 
ekonomi semua negara di Dunia, akan tetapi Tuhan 
akan memindahkan kekayaan bangsa-bangsa dan 
kelimpahan seberang laut Dia alihkan kepada anak-
anakNya.  
Manusia boleh saja berusaha menjegal dan 
menjatuhkan anda, tapi pembelaan Tuhan akan 
dinyatakan pada waktunya.  
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Iblis boleh saja berusaha merusak pernikahan dan 
keluargamu, akan tetapi Kasih Surgawi akan mengalir 
dan membawa pemulihan besar terjadi.  
Angin Taufan boleh saja Datang menderu-deru untuk 
merobohkan engkau, tapi tangan Tuhan yang Kuat 
akan menopang dan meneguhkan engkau: visi dan 
impianmu tidak akan pudar Malah segera tergenapi 
Perlambatan dan kemunduran yang engkau alami ini 
hanyalah untuk sesaat, dan segera akan berbalik 
menjadi percepatan rohani besar-besaran Tuhan 
kerjakan dalam hidupmu!  
 
Jadi kalau sepanjang tahun 2020 ini Kegelapan Besar 
Sudah menutupi bumi dan bangsa-bangsa, maka 
bersiaplah sebab MULAI NATAL 2020 INI, TUHAN AKAN 
MEMANIFESTASIKAN TERANG KEMULIAANNYA YANG 
SANGAT BESAR, YANG JAUH LEBIH TERANG DARIPADA 
SEBELUMNYA!  
 
 
II. JANGAN PUTUS ASA KALAU KEADAANMU 
SEKARANG SEPERTI TIDAK ADA MULIANYA SAMA 
SEKALI.   
Hagai 2:2-4 
2 dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal dua puluh 
satu bulan itu, datanglah firman TUHAN dengan 
perantaraan nabi Hagai, bunyinya: 3 "Katakanlah 
kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan 
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kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada 
selebihnya dari bangsa itu, demikian: 4 Masih adakah di 
antara kamu yang telah melihat Rumah ini dalam 
kemegahannya semula? DAN BAGAIMANAKAH KAMU 
LIHAT KEADAANNYA SEKARANG? BUKANKAH 
KEADAANNYA DI MATAMU SEPERTI TIDAK ADA 
ARTINYA?  

 
Pada waktu itu, rumah Allah yang sempat roboh, 
Sudah dibangun kembali. Akan tetapi sayangnya: 
Keadaannya sekarang seperti tidak ada artinya!  
Dahulu rumah Allah itu begitu Mulia, begitu megah, 
begitu dikagumi banyak orang (Inilah kemegahannya 
yang semula!) 
Akan tetapi sekarang semua kemegahan itu hilang, 
semua kemuliaan tersebut lenyap, dan keadaannya 
seperti tidak ada artinya.  
 
Mungkin ini juga yang sempat kita alami sepanjang 
tahun ini: Keadaan kita sekarang ini lebih buruk 
daripada sebelumnya!  
 
Kalau dulu di bawah, dan kemudian sekarang di atas, 
tentunya hal itu menyenangkan. Akan tetapi kalau dulu 
kita pernah di atas, dan sekarang ini kita jatuh di 
bawah, itu sangat tidak enak di hati.  
Kalau dulu tidak dianggap dan sekarang dipuji-puji, 
maka hidup rasanya indah. Tapi kalau dulu disanjung, 
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sedangkan sekarang dicemooh banyak orang, maka itu 
tidak mudah bagi hati kita. 
Kalau dulu kita mulai dari nol dan sekarang Sukses, maka 
kita pasti happy. Akan tetapi kalau dulu Sukses, dan 
sekarang kita mengalami kebangkrutan, itu sangat 
tidak menyenangkan.  
Ini yang dialami banyak orang: kehancuran, 
kemunduran, kegelapan, kemerosotan, kejatuhan, dll. 
Gara-gara kemegahannya memudar, maka banyak 
orang merasa keadaannya seperti tidak ada artinya: 
tidak ada mulianya, tidak ada bahagianya, tidak ada 
sukacitanya, tidak ada kemajuannya, tidak ada 
kesembuhannya, dst. 
Kalau itu yang anda rasakan, maka bukalah hati lebar-
lebar, sebab Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang 
istimewa dalam hidup anda.  
Hagai 2:5-6 
5 TETAPI SEKARANG, KUATKANLAH HATIMU, hai 
Zerubabel, demikianlah firman TUHAN; kuatkanlah 
hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar; kuatkanlah 
hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman 
TUHAN; BEKERJALAH, sebab Aku ini menyertai kamu, 
demikianlah firman TUHAN semesta alam,  
6 sesuai dengan JANJI YANG TELAH KUIKAT dengan 
kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. DAN ROH-KU 
TETAP TINGGAL DI TENGAH-TENGAHMU. JANGANLAH 
TAKUT!  
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Tuhan terikat dengan janjiNya! JANJI BAHWA TAHUN 
KEMULIAAN TUHAN ITU PASTI TERJADI SUDAH DIIKAT 
UNTUK KITA! 
 
Bukan cuma ikatan yang biasa. Tetapi ikatannya 
kencang sekali. Karena kalau semisal kita mengikat 
plastic berisi makanan, kadang ada ikatan yang lemah 
dan tidak kencang sehingga kita mudah untuk 
membukanya. Tetapi ada juga ikatan yang sangat 
kencang dan kuat (ditali mati) sehingga susah bahkan 
mustahil untuk melepaskannya! 
Saya yakin janji Tuhan tentang tahun kemuliaan ini 
benar-benar terikat kuat bahkan ditali mati oleh 
Tuhan. Artinya tidak bisa dilepas. Tidak bisa 
digagalkan. Iblispun akan dibuat menangis frustasi 
saat mencoba melepaskan ikatan ini. 
 
Makanya saya katakan bahwa janji Tuhan tentang tahun 
kemuliaan adalah janji yang absolute!  
Absolut itu artinya mutlak! Sesuatu yang pasti! 
Sesuatu yang nyata dan tidak perlu diragukan lagi! 
Sesuatu yang pasti terjadi dan bahkan sudah terjadi! 
Artinya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita di tahun ini 
adalah sesuatu yang absolut! Mutlak! Pasti! Tidak bisa 
tidak! 
Tahun kemuliaan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh 
adalahnya virus corona! 
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Itu sebabnya saya berdoa supaya tahun Kemuliaan 
Tuhan itu sungguh terjadi dalam hidup saudara 
semuanya!  
Hagai 2:7-9 
7 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam: Sedikit 
waktu lagi maka Aku akan menggoncangkan langit dan 
bumi, laut dan darat;  8 Aku akan menggoncangkan 
segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah 
kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka Aku 
akan memenuhi Rumah ini dengan kemegahan, firman 
TUHAN semesta alam.  9 Kepunyaan-Kulah perak dan 
kepunyaan-Kulah emas, demikianlah firman TUHAN 
semesta alam. 
 
Saya senang dengan kata: Sedikit waktu lagi! 
 
Artinya tidak lama lagi! Saya berdoa itu artinya di bulan 
Desember ini juga! 
Di bulan ini juga Tuhan akan menggoncangkan sesuatu! 
Artinya Tuhan akan bekerja! Ini bukan jenis goncangan 
yang akan menyakiti anda. Goncangan ini akan 
menyakiti semua masalah anda! Goncangan ini justru 
akan menguntungkan anda! 
Sewaktu Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan di 
penjara, tiba-tiba ada goncangan gempa bumi yang 
begitu kuat. Goncangan gempa itu tidak menimpa 
mereka tetapi justru melepaskan segala belenggu 
mereka. 
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Sewaktu para murid berdoa, maka pernah tiba-tiba 
tempat mereka berdoa digoyangkan dan 
digoncangkan Tuhan dan mereka terima urapan dan 
keberanian yang baru untuk bangkit beritakan Injil. 
Masih ingat kolam betesda? Ini adalah kolam mujizat. 
Ketika ada goncangan dari sorga, maka saat itu mujizat 
terjadi di kolam betesda. 
Saya berdoa, tidak lama lagi, goncangan kolam betesda 
yang anda nantikan akan segera datang! Bukan 
goncangan bencana alam, bukan goncangan sakit 
penyakit dan krisis, tetapi goncangan yang akan 
membawa mujizat besar akan Tuhan kerjakan dengan 
segera di dalam nama Tuhan Yesus! 
Bahkan termasuk goncangan yang sudah dialami segala 
bangsa sejak awal tahun, yaitu pandemic. Saya berdoa 
GONCANGAN PANDEMIC YANG TERJADI TIDAK 
MEMBUAT KITA BINASA, TETAPI JUSTRU MEMBAWA 
MUJIZAT BESAR DALAM HIDUP KITA. 
 
Anda lihat, setelah goncangan itu terjadi, maka di ayat 
berikutnya dikatakan barang yang indah-indah 
kepunyaan bangsa-bangsa akan mengalir, maka Aku 
akan memenuhi Rumah ini dengan kemegahan! 
 
Familiar dengan ayat ini? Bukankah ini juga yang 
dikatakan Yesaya 60:5! 
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Artinya saya berdoa supaya penggenapan Yesaya 60:5 
justru akan terjadi di bulan Desember ini! Terjadi dalam 
nama Tuhan Yesus bagi setiap kita yang percaya! 
 
Hagai 2:10 
10 Adapun Rumah ini, kemegahannya yang kemudian 
akan melebihi kemegahannya yang semula, firman 
TUHAN semesta alam, dan di tempat ini Aku akan 
memberi damai sejahtera, demikianlah firman TUHAN 
semesta alam." 
 
The glory of this latter temple shall be greater than the 
former,' says the Lord of hosts. 'And in this place I will 
give peace,' says the Lord of hosts." 
 
Dengarkan baik-baik: Walaupun saat ini keadaanmu 
Seperti tidak ada artinya... SEKALIPUN KEADAAN KITA 
SEKARANG LEBIK BURUK DARI SEBELUMNYA, TAPI 
TUHAN BERJANJI: KEMEGAHAN KITA YANG 
KEMUDIAN AKAN MELEBIHI KEMEGAHAN KITA YANG 
SEMULA!  
 
Sukacitamu mulai sekarang ini akan melebihi semua 
sukacitamu yang dahulu! 
Kejayaanmu di masa mendatang akan melampaui 
semua sejarah kejayaan keluargamu di masa lalu!  
Kebahagiaan Pernikahan dan keluargamu di babak 
berikutnya akan jauh lebih indah dibandingkan 
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kebahagiaan yang pernah engkau rasakan bahkan 
pada waktu pacaran dahulu. 
Kegerakan pertobatan jiwa-jiwa yang akan terjadi 
mulai sejak hari ini akan memecahkan rekor jauh 
melampaui semua kegerakan yang pernah tercatat 
dalam sejarah manusia.  
Kesaksian yang engkau ceritakan tentang pengalaman 
pribadimu dengan Tuhan akan jauh lebih indah 
dibandingkan semua kesaksianmu di masa lalu! 
Dengarkan baik-baik: Tuhan sedang mengerjakan 
sesuatu yang Lebih Besar Lebih Cepat! Greater Faster!  
Brighter than Ever! 
 
III. KUNCI MENGALAMI KEMULIAAN TUHAN YANG 
LEBIH TERANG. 
Hagai 2:5 TETAPI SEKARANG, KUATKANLAH HATIMU, 
hai Zerubabel, demikianlah firman TUHAN; kuatkanlah 
hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar; kuatkanlah 
hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman 
TUHAN; BEKERJALAH, sebab Aku ini menyertai kamu, 
demikianlah firman TUHAN semesta alam, 
 
SEKARANG, KUATKAN HATIMU! 
Kita harus menguatkan hati dan iman kita saat ini juga. 
 
Hagai menyuruh Zerubabel menguatkan hatinya justru 
saat Rumah Tuhan masih berantakan. 
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Ketika Rumah Tuhan masih belum mengalami 
perubahan dan kondisinya masih seolah tidak ada 
artinya, justru itu momen yang paling dibutuhkan 
untuk menguatkan hati. 
Justru dalam kondisi yang berat, kondisi yang 
menantang, kita perlu menguatkan hati! Justru ketika 
keadaan penuh masalah dan semuanya kacau, saat 
itulah kita butuh menguatkan iman kita. 
Saya berdoa di bulan Desember ini, di momen 
menjelang Natal ini, iman dan hati setiap orang di 
tempat ini bertambah kuat! 
Percayalah kalau hatimu dan imanmu makin kuat, maka 
kemuliaan Tuhan yang terpancar juga akan semakin 
kuat! 
 
Banyak orang yang hatinya mulai lemah dan 
mengandalkan logika. 
 
Khususnya di tahun yang begitu menantang ini, saya 
bisa merasakan banyak orang yang hati dan imannya 
mulai lemah. 
Banyak orang yang tidak lagi berjalan dengan iman 
tetapi dengan logika. 
Anda sebagai orang Kristen mungkin masih berdoa, 
tetapi jujur jauh di lubuk hati anda pun anda sudah tidak 
terlalu percaya atau tidak terlalu berharap bahwa yang 
anda doakan bisa terjadi.  
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Sebagian sudah mulai kurang percaya atau skeptis 
terhadap mujizat.  
Itulah juga yang dialami salah satu tokoh dalam Alkitab, 
yaitu Zakharia. 
 
Lukas 1:11-13,18.  11 Maka tampaklah kepada Zakharia 
seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan 
mezbah pembakaran ukupan.  12 Melihat hal itu ia 
terkejut dan menjadi takut.  13 Tetapi malaikat itu 
berkata kepadanya: "Jangan takut, hai Zakharia, sebab 
doamu telah dikabulkan dan Elisabet, isterimu, akan 
melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah 
engkau menamai dia Yohanes. 18 Lalu kata Zakharia 
kepada malaikat itu: "Bagaimanakah aku tahu, bahwa 
hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan isteriku 
sudah lanjut umurnya." 
Satu kali malaikat Tuhan datang menampakkan diri 
kepada Zakharia dan berkata: Jangan takut, doamu 
telah dikabulkan! Artinya selama ini Zakharia dan 
Elisabet terus berdoa supaya mereka punya anak. 
Tetapi aneh justru saat malaikat itu berkata bahwa 
doanya telah dikabulkan, malah Zakharia menjawab: 
bagaimana hal ini akan terjadi? Aku dan istriku sudah 
lanjut umurnya! 
Mereka selama ini berdoa. Tetapi waktu doanya 
dikabulkan, bukanya bersukacita dan bersyukur, tetapi 
malah Zakharia bingung sendiri. 
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Artinya Zakharia selama ini berdoa, tetapi 
sesungguhnya tidak dengan segenap hati dan iman. 
Mungkin waktu masih muda dia berdoa dengan 
segenap hati dan iman, tetapi tambah tua, akhirnya 
iman dan hatinya tidak sekuat dahulu kala. 
Berapa banyak orang juga seperti Zakharia: di mulut 
masih berdoa, di mulut masih percaya, tetapi di hati 
sebenarnya sudah hampa. 
HARI INI KUATKAN DAN TEGUHKAN HATI DAN 
IMANMU KEMBALI! Seperti Zakharia, sekalipun sudah 
tua, sekalipun rasanya sudah terlambat, SEKALIPUN 
SUDAH DI PENGHUJUNG TAHUN, TUHAN TETAP BISA 
KERJAKAN MUJIZAT YANG LUARBIASA! 
Hari ini saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan turun 
seperti yang dialami Zakharia, dan hari ini doa-doa anda 
sudah dikabulkan! 
 
Mungkin anda berkata: tetapi sudah menjelang akhir 
tahun, memangnya masih sempat Tuhan kerjakan 
mujizat, rasanya sudah terlambat. 
 
Pertama, sadarilah masih banyak waktu sebelum 
tahun 2020 ini berakhir. 
Sekarang masih tanggal 6 Desember. Masih ada 25 hari 
lagi sebelum 2020 berakhir. Bahkan sadarilah bahwa 25 
hari = 600 jam. Jadi masih ada kesempatan 600 jam 
untum anda terima kemuliaan Tuhan yang lebih besar. 
Bahkan masih ada 36.000 menit! Bahkan masih ada 
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2.160.000 detik lagi sebelum 2020 berakhir. Jadi masih 
sangat banyak kesempatan dan waktu untuk Tuhan 
bekerja, karena Tuhan kalau mau bekerja cuma sekejap 
saja sudah cukup waktunya. 
Kedua, percayalah tahun kemuliaan Tuhan 
sesungguhnya baru dimulai sejak tahun 2020 dan 
seterusnya. Bahkan saya percaya setiap tahun adalah 
tahun kemuliaan bagi kita yang percaya! 
 
BEKERJALAH SEMAKSIMAL MUNGKIN BERSAMA 
DENGAN ROH KUDUS. 
 
Syarat mengalami kemuliaan bukan hanya percaya, 
tetapi juga rajin dan gigih! 
 
Rajin bekerja tetapi tidak percaya kepada janji Tuhan 
hanyalah sebuah kesia-siaan. Anda mungkin bisa 
berhasil tetapi anda tidak akan bisa sampai di level 
mulia. 
Sebaliknya, hati dan iman yang kuat tanpa diimbangi 
dengan kerja yang kuat juga hanya menjadi sebuah 
harapan kosong. 
Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Zerubabel: 
kuatkan hati! Tetapi setelah itu bekerja! 
 
Yohanes 9:4  Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia 
yang mengutus Aku, selama masih siang; akan datang 
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malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat 
bekerja. 
 
Inti dari ayat ini adalah: bekerjalah semaksimal 
mungkin selama masih ada kesempatan! 
Selama masih 2020, ayo terus bekerja. Bahkan nanti di 
tahun yang barupun, lebih giat bekerja! 
Kalau anda merasa bulan Desember adalah bulan yang 
pas untuk mengurangi gas anda dan mulai mengerem, 
anda salah! Natal adalah momen di mana Tuhan 2000 
tahun lalu justru gas pol! Natal adalah salah satu 
momen paling sibuk buat sorga! Natal adalah momen 
kerja keras!  
 
APA YANG HARUS KITA KERJAKAN? 
Bekerjalah bangun bisnismu! Bekerja giatlah dalam 
karir pekerjaanmu!  
Semaksimal mungkin, berjuanglah untuk pemulihan 
keluargamu!  
Jangan lupa lakukan bagianmu untuk mengerjakan 
kesehatanmu: bangun gaya hidup yang Sehat, makan 
Sehat, istirahat cukup, Bangun imunitas tubuh yang 
Kuat, jaga protokol kesehatan yang Kuat.  
Dalam pelayanan, KERJA KERAS UNTUK BERSAKSI, 
MEMBERITAKAN INJIL, DAN MENYELAMATKAN JIWA-
JIWA! 
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Saya yakin justru saat yang lain bersantai, ini saatnya 
kita perkuat kinerja kita! Maka kemuliaan lebih besar 
menanti kita! 
Bekerja, belajar, berdoa, dan melayani dengan lebih 
giat! Selama masih siang, masih ada kesempatan, mari 
kita gunakan sebaik-baiknya. 
Dan yang penting bekerjalah bersama dengan Roh 
Kudus. Karena itulah rahasia sukses Zerubabel: bukan 
dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, 
melainkan dengan Roh Tuhan Allah semesta 
alam(Zakharia 4:6) 
 
PENUTUP: 
Percayalah saat anda menguatkan hati dan bangkit 
bekerja, maka kemuliaan Allah yang lebih besar akan 
dimanifestasikan secara absolut di bulan Natal ini juga! 
 
 
 


