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BRIGHTER THAN EVER #4
LEBIH TERANG DARI SEBELUMNYA #4
PREPARING FOR NEXT LEVEL
BERSIAP UNTUK LEVEL BERIKUTNYA

PEMBUKAAN:
Hari ini kita berada di minggu terakhir di tahun 2020.
Sekalipun suasana liburan dan suasana Nataal masih
sangat terasa, tetapi saya ajak untuk kita kembali fokus
menatap masa depan. Bahkan saya ajak kita semua
sudah menatap tahun 2021 yang sudah ada di depan
mata. Saya berdoa firman hari ini semakin
mempersiapkan kita untuk masuk menuju tahun yang
baru. Saya yakin ada kemuliaan yang lebih terang dan
bersinar, brighter than ever, menanti kita di tahun
2021. Itu sebabnya saya mau sampaikan satu firman
berjudul Preparing for The Next Level! Bersiap Untuk
Level Berikutnya!
KUNCI MASUK KEMULIAAN NEXT LEVEL ADALAH
PERSIAPAN.
a. KALAU ANDA RINDU KEMULIAAN TUHAN DI
TAHUN 2020 JUGA TERUS BERLANJUT DI TAHUN
2021, MAKA ANDA PERLU PERSIAPAN DAN
PERENCANAAN.
I.
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◼ 1 Korintus 9:26 Sebab itu aku tidak berlari tanpa
tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan
saja memukul.
◼ Siapa yang rindu hidupnya seperti rasul Paulus
yang selalu berhasil? Siapa yang rindu kehidupan
anda di tahun 2021 nanti penuh kemuliaan yang
lebih brighter? Anda butuh persiapan dan
perencanaan!
◼ Misalnya Yosua, ia memerintahkan bangsa Israel
mempersiapkan diri dan menyediakan bekal
karena dalam 3 hari ke depan mereka akan
menyebrangi sungai Yordan dan babak baru
penuh perjuangan akan dimulai. Yosua 1:11 (TB)
"Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah
kepada bangsa itu, demikian: Sediakanlah
bekalmu, sebab dalam tiga hari kamu akan
menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi
menduduki negeri yang akan diberikan TUHAN,
Allahmu, kepadamu untuk diduduki."
b. TUHAN KITA ADALAH TUHAN YANG SANGAT
MENGERTI
PENTINGNYA
PERSIAPAN
DAN
PERENCANAAN.
◼ Tuhan membuat perencanaan penting saat Yesus
lahir ke dunia.
◼ Kalau anda baca dalam Alkitab, di banyak momen
saat Tuhan menyuruh hambanya untuk lakukan
sesuatu, pasti Tuhan memberi kesempatan untuk
sebuah persiapan.
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Kepada Abraham Tuhan berkata: Kejadian 13:17
Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang
dan lebarnya, sebab kepadamulah akan Kuberikan
negeri itu."
Kepada Yosua Tuhan berkata: Yosua 1:2 "HambaKu Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang,
seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh
bangsa ini, menuju negeri yang akan Kuberikan
kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Kepada Daud Tuhan berkata: 1 Samuel 23:4 Lalu
bertanya pulalah Daud kepada TUHAN, maka
TUHAN menjawab dia, firman-Nya: "Bersiaplah,
pergilah ke Kehila, sebab Aku akan menyerahkan
orang Filistin itu ke dalam tanganmu."

HIZKIA MENCAPAI PUNCAK KEMULIAAN KARENA
PERENCANAANNYA MATANG.
a. 2 Tawarikh 32:27 Hizkia mendapat kekayaan dan
kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat
perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas,
perak, batu permata yang mahal-mahal, rempahrempah, perisai-perisai dan segala macam barang
yang indah-indah,
◼ Salah satu raja Israel (Yehuda) terbesar setelah
Daud dan Salomo adalah Hizkia.
2 Tawarikh 32:23 23 Banyak orang membawa
persembahan ke Yerusalem untuk TUHAN dan
II.
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barang-barang berharga untuk Hizkia, raja Yehuda
itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa.
Ingatlah bahwa Tuhan punya rencana besar yang
sangat serius dalam hidup kita, itu sebabnya buat
perencanaan yang matang!
Kembali ke Hizkia; Hizkia bisa sangat sukses
sekalipun memulai dalam keadaan kerajaan yang
sangat terpuruk.
Rahasianya adalah persiapan! Rahasianya adalah
planning! Rahasianya adalah anda harus tahu yang
harus anda lakukan! Anda harus punya strategi!
RENCANA PERTAMA HIZKIA: MELIBATKAN TUHAN
DALAM PERENCANAAN.
Saya yakin Hizkia punya banyak rencana di hatinya
saat dia diangkat jadi raja. Tetapi hal pertama yang
dilakukan Hizkia adalah MEMBUKA KEMBALI
RUMAH TUHAN yang sekian waktu di lockdown
ayahnya.
2 Tawarikh 29:3
Pada tahun pertama
pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia
membuka pintu-pintu rumah TUHAN dan
memperbaikinya.
Yakobus 4:13-15 13 Jadi sekarang, hai kamu yang
berkata: "Hari ini atau besok kami berangkat ke
kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun
dan berdagang serta mendapat untung", 14 sedang
kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti
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uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15
Sebenarnya kamu harus berkata: "Jika Tuhan
menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini
dan itu."
Amsal 16:3 Serahkanlah perbuatanmu kepada
TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu.
Amsal 16:3 (Masa Kini) Percayakanlah kepada
TUHAN semua rencanamu, maka kau akan
berhasil melaksanakannya.
◼ 2 Tawarikh 31:21 Dalam setiap usaha yang
dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah
Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah
Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya
dengan segenap hati, sehingga segala usahanya
berhasil.
a. 2 Tawarikh 32:2-5 2 Ketika Hizkia mengetahui,
bahwa Sanherib datang hendak memerangi
Yerusalem, 3 ia berunding dengan para panglima
dan pahlawannya untuk menutup segala mata air
yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia
membantunya. 4 Maka berkumpullah banyak
orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai
yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata
mereka: "Mengapa raja-raja Asyur harus mendapat
banyak air, kalau mereka datang?" 5 Dengan sekuat
tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok
yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara
di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia
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memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat
lembing dan perisai dalam jumlah yang besar.
Hizkia mengajak para panglima dan pahlawannya
untuk berunding dan membuat rencana da
strategi.
HANYA BERSAMA TUHAN, KITA BERANI PUNYA
VISI YANG BESAR.
Saya diingatkan Tuhan bahwa masuk ke tahun
2021: kita tidak boleh hanya punya rencana yang
kecil-kecilan.
Kalau anda ingin melakukan perkara besar, maka
kelilingi diri anda dengan orang-orang yang punya
visi dan iman besar!
Hizkia merencanakan proyek yang sangat besar
dan berat untuk ukuran di jaman itu. Tetapi puji
Tuhan ada para panglima dan pahlawan yang
mendukung dan membantu sehingga rencana itu
tergenapi.
Visi yang besar bisa kandas di lingkungan
pergaulan yang salah.
Rencana hebat harus diikuti dengan action yang
hebat pula!
Sekarang saya makin tahu kenapa Hizkia bisa
mengalami kemuliaan besar? Karena dia bukan
hanya punya rencana hebat, tetapi action yang dia
lakukan juga hebat!
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2 Tawarikh 32:5 Dengan sekuat tenaga Hizkia
membangun kembali seluruh tembok yang telah
terbongkar, mendirikan menara-menara di
atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia
memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat
lembing dan perisai dalam jumlah yang besar.
◼ Action yang hebat akan membuat rencana hebat
menjadi realita.
-

PENUTUP:
Mari pakai sisa waktu yang ada untuk mempersiapkan
diri sebaik mungkin untuk menyeberang ke 2021.
Minta hikmat dan rhema serta miliki rencana yang
sudah kita bawa kepada Tuhan. Miliki komitmen untuk
memperjuangkannya!
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