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LIFT UP YOUR EYES #1 - LAYANGKAN MATAMU #1 
IT’S YOURS – ITU MILIKMU 

 
PEMBUKAAN: 
Saya ingin bagikan sebuah Firman Tuhan yang berjudul: 
Lift Up Your Eyes atau Angkat Pandangmu / Angkat 
Matamu. 
 
ISI: 
I. PESAN PROFETIK: LIHATLAH DARI TEMPAT ENGKAU 

BERDIRI! 
a. Kejadian 13:14-15 Setelah Lot berpisah dari pada 

Abram, berfirmanlah TUHAN kepada Abram: 
"Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat 
engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan 
selatan, 15 sebab seluruh negeri yang kaulihat itu 
akan Kuberikan kepadamu dan kepada 
keturunanmu untuk selama-lamanya. 

◼ Coba perhatikan Firman Tuhan kepada Abraham: 
Lihatlah dari tempat engkau berdiri itu!  

- Dalam Alkitab Bahasa Inggrisnya: Lift up your eyes! 
Artinya Layangkan matamu!  

- Tuhan perintahkan supaya Abraham: Lift up his 
eyes! Up bukan down!  

- Sama-sama melihat, pandangannya haruslah ke 
atas supaya bisa melihat sejauh dan seluas 
mungkin, bukan ke bawah yang hanya bisa melihat 
yang dekat dan sempit.  



Outline Kotbah Agustus #1 – Lift Up Your Eyes #1 (01-Agustus-2021) 

 

 2 of 14 

b. Ini pesan Firman Tuhan bagi kita semua: LIHATLAH 
DARI TEMPAT ENGKAU BERDIRI ITU SEJAUH DAN 
SELUAS MUNGKIN!  

◼ Sadarilah bahwa Tuhan mau membawa anda ke 
level yang baru, yang jauh lebih besar daripada 
level di mana anda berdiri / berada sekarang ini. 

◼ Tuhan mau kita menyadari bahwa level di mana kita 
berdiri sekarang ini, bukan tujuan final dalam 
rencana Tuhan; level ini hanyalah sebuah tahapan 
saja, dan masih banyak tahapan-tahapan yang 
Tuhan ingin kita lalui, sehingga kita bisa mengalami 
penggenapan rencana Tuhan yang besar itu.  

◼ Mengertilah bahwa Tuhan punya rencana yang 
lebih besar, visi yang lebih besar, dan Anugerah 
yang lebih besar yang Dia mau kerjakan melalui 
hidup anda.  

◼ Itu sebabnya dengarkan baik-baik Firman Tuhan bagi 
kita semua: Lihatlah dari tempat engkau berdiri itu 
sejauh dan seluas mungkin!  

c. JANGAN MELIHAT HANYA YANG DEKAT DAN 
SEMPIT! 

◼ Jangan terpaku pada situasi dan kondisimu 
sekarang ini yang serba terbatas dan penuh dengan 
kesulitan, sehingga engkau merasa hopeless / 
kehilangan harapan. Tendensi manusia: Kalau terus 
mengalami kesulitan, maka putus asa.  

◼ Jangan percaya intimidasi Iblis Bahwa hanya sejauh 
ini saja engkau akan melangkah, nggak usah muluk-
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muluk, bisa bertahan saja sudah Baik, tidak 
mungkin engkau bisa mengalami terobosan yang 
lebih besar lagi.  

◼ Hanya karena kita terbatas, jangan berpikir bahwa 
Tuhan juga terbatas sama seperti kita.  

◼ Itu pandangan yang terlalu sempit! Tuhan mau kita 
belajar melihat yang jauh dan luas!  

d. JANGAN MERASA TERLALU NYAMAN TINGGAL DI 
LEVEL DI MANA KITA BERDIRI SEKARANG INI!  

◼ Kadang yang menjadi penghalang untuk kita maju 
dalam level baru, bukan karena kesulitan atau 
keterbatasan kita, akan tetapi karena kita terlalu 
nyaman situasi dan kondisi kita sekarang ini.  

◼ Bukankah INI YANG DIALAMI OLEH ABRAHAM:  
- Kejadian 13:1 1-6 Maka pergilah Abram dari Mesir 

ke Tanah Negeb dengan isterinya dan segala 
kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan 
dia. 2 Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, 
perak dan emasnya. 3 Ia berjalan dari tempat 
persinggahan ke tempat persinggahan, dari Tanah 
Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-
mula berdiri, antara Betel dan Ai, 4 ke tempat 
mezbah yang dibuatnya dahulu di sana; di situlah 
Abram memanggil nama TUHAN. 5 Juga Lot, yang 
ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai 
domba dan lembu dan kemah. 6 Tetapi negeri itu 
tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-
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sama, sebab harta milik mereka amat banyak, 
sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. 

- Jadi sebenarnya pada waktu itu, Abraham dalam 
keadaan yang sangat nyaman: ternaknya banyak, 
emas dan peraknya sangat banyak, dan sangat 
diberkati.  

- Akan tetapi Tuhan tidak mau Abraham terlena 
dengan semua Berkat itu. Tuhan tidak mau 
Abraham berlama-lama ada di level yang sama. 
Tuhan mau membawa Abraham maju ke level 
berikutnya.  

- Itu sebabnya Tuhan berfirman: Lift Up Yur Eyes! 
Lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan 
barat, utara dan Selatan!  

- Dengan kata lain, Tuhan mau memperbesar 
Abraham! Tuhan mau Abraham memperluas 
wilayahnya! Tuhan mau Abraham mengerti Bahwa 
semua yang indah dan besar dan banyak yang 
sudah dimilikinya saat itu, Masih belum ada apa-
apanya, dibandingkan dengan apa yang Tuhan 
rencanakan dalam hidup Abraham. Karena itu 
Tuhan tidak mau Abraham berpuas diri dan 
berhenti. Tuhan mau Abraham maju ke babak 
berikutnya lagi!  

◼ Bisa jadi sebagian dari kita mengalami seperti yang 
dialami Abraham ini: Terlalu nyaman di level di 
mana kita berada sekarang ini!  
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- Itu sebabnya buka hati lebar-lebar dan terimalah 
pesan Firman Tuhan ini: Lift Up Your Eyes! 
Layangkan matamu! Lihatlah dari tempat engkau 
berdiri itu ke timur dan barat, utara dan Selatan!  

- Sadarilah bahwa Tuhan mau membawa anda maju 
ke babak berikutnya!  

- Tendensi manusia: Kalau nyaman, maka settle / 
menetap di situ! Tapi sadarilah yang Tuhan mau 
anda maju lagi ke babak berikutnya!  

- Itu sebabnya sekali lagi terimalah pesan Firman 
Tuhan: Lift Up Your Eyes! Layangkan matamu! 
Lihatlah dari tempat engkau berdiri itu Janji Tuhan, 
rencana Tuhan, Visi Tuhan yang besar itu! 

 
II. SINGKIRKAN SELUBUNG YANG MENGHALANGI. 
a. Untuk bisa melihat janji Tuhan, selubung yang 

menghalangi pandangan kita, harus disingkirkan 
terlebih dahulu.  

◼ Kejadian 13:14  Setelah Lot berpisah dari pada 
Abram, berfirmanlah TUHAN kepada Abram: 
"Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat 
engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan 
selatan, 

◼ Jadi ternyata Tuhan menunggu sampai Lot berpisah 
dari Abraham, baru kemudian FirmanNya datang 
kepada Abraham untuk Melihat dari tempat di 
mana dia berdiri.  

- Nama 'Lot' artinya 'Veil' atau selubung.  
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- Selubung adalah sesuatu yang menghalangi atau 
menutupi pandangan kita.  

b. HANYA KETIKA SELUBUNG ITU DISINGKIRKAN, 
MAKA KITA BISA MELIHAT DENGAN JELAS.  

◼ Itu sebabnya hanya setelah Lot berpisah dari 
Abraham, maka Abraham bisa Melihat Rencana 
Tuhan yang besar itu!  

◼ Kadangkala, tanpa kita sadari, ada 'Lot' / selubung 
tertentu yang harus disingkirkan terlebih dahulu, 
baru kita bisa melihat rencana Tuhan yang besar.  

- Bisa jadi ada dosa tertentu yang harus kita 
singkirkan, baru kita bisa Melihat Rhema Tuhan 
dengan jelas.  

- Bisa jadi ada pola pikir yang salah yang harus kita 
rubah terlebih dahulu, baru kita bisa Melihat apa 
yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita.  

- Bisa jadi ada tabiat / kebiasaan tertentu yang harus 
kita rubah terlebih dahulu, baru kita bisa Melihat apa 
yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita.  

- Bisa jadi ada pekerjaan / kota tertentu yang kita siap 
tinggalkan, baru kita bisa Melihat apa yang Tuhan 
mau kerjakan dalam hidup kita.  

- Bisa jadi ada pergaulan / teman tertentu yang harus 
kita pisahkan terlebih dahulu, baru Tuhan bisa bawa 
kita maju ke level berikutnya.  

◼ Kesaksian Ps Cesar Castellanos:  
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- Ketika Tuhan memberikan Rhema Prinsip 12 
kepadanya, dia mencoba untuk menjalankannya, 
tapi tidak langsung berhasil selama sekian waktu.  

- Dia heran dan bertanya-tanya: Bukankah ini rhema 
yang dari Tuhan, tapi kok tidak bisa berhasil.  

- Ternyata dia harus menunggu sekitar 1 tahun, dan 
kemudian orang kepercayaannya yang pergi 
meninggalkan gereja dengan cara yang tidak Baik, 
yaitu: memecah gereja.  

- Ketika kehilangan sebagian orang-orangnya, 
tentunya itu bukan hal yang menyenangkan, dia 
sedih.  

- Akan tetapi itu semua diijinkan Tuhan terjadi, 
dengan maksud membersihkan dan 
mempersiapkan gereja itu terlebih dahulu, barulah 
setelah itu Tuhan curahkan urapannya, dan Rhema 
Prinsip 12 itu menjadi kegerakan yang luarbiasa: 
banyak jiwa diselamatkan, kelompok sel 
bermultiplikasi dengan dahsyat, dan gereja itu 
bertumbuh menjadi gereja terbesar di Bogota, 
Kolumbia.  

- Ternyata memang Tuhan sengaja menunggu 
terlebih dahulu, sampai 'Lot' tersebut pergi, barulah 
Dia mengerjakan terobosan besar.  

- Bayangkan kalau kegerakan besar sudah terjadi, 
kemudian orang itu barulah menunjukkan 
belangnya dengan menimbulkan perpecahan 
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dalam gereja, maka kerusakan yang ditimbulkan 
bisa sangat besar.  

- Jadi Tuhan sengaja ijinkan tunggu sampai Abraham 
berpisah dari Lot, barulah Tuhan bawa Abraham 
maju ke level berikutnya.  

◼ Kesaksian Ps Jonatan Setiawan: 
- Dalam hidup saya, seringkali cara Tuhan membawa 

saya untuk maju dari satu level ke level lain, adalah 
dengan melepaskan sesuatu yang lama, dan 
menggantinya dengan sesuatu yang baru.  

- Ada metode tertentu yang Tuhan suruh saya lakukan 
untuk suatu level, tapi ternyata untuk Masuk ke level 
berikutnya, Tuhan berikan metode yang baru.  

- Ada orang-orang tertentu yang Tuhan suruh 
bersama sama untuk suatu level, tapi ternyata untuk 
Masuk ke level berikutnya, Tuhan gantikan dengan 
orang-orang yang baru. (Tapi jangan lupa: Ada juga 
teman, sahabat, Keluarga, dan partner hidup yang 
memang Tuhan berikan untuk sepanjang masa) 

- Ada rhema tertentu yang Tuhan suruh saya lakukan 
untuk suatu level, tapi ternyata untuk Masuk ke level 
berikutnya, Tuhan berikan rhema yang baru. (Tapi 
jangan lupa: Ada juga rhema yang memang Tuhan 
berikan untuk sepanjang masa) 

- Warning: Bukan Berarti semua 'Lot' itu selalu hal 
yang jelek, bisa jadi sangat baik, tapi memang 
Tuhan Punya rencana yang berbeda.  
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- Kalau saya bisa mengenali 'Lot-Lot' tertentu itu 
dalam hidup saya, dan kemudian mentaati Tuhan, 
maka Tuhan akan bisa membawa saya maju dari 
satu level ke level berikutnya dengan lebih cepat, 
dan menggenapi Visi Tuhan yang lebih besar.  

c. Itu sebabnya telitilah apakah ada 'Lot' tertentu 
yang Tuhan mau kita pisahkan, sehingga kita bisa 
maju lagi dalam babak berikutnya rencana Tuhan 
yang lebih besar dalam hidup kita.  

◼ Memang seringkali tidak Mudah bagi Abraham 
untuk berpisah dari Lot, sebab Lot adalah 
Keponakan kesayangannya. Hubungan mereka 
sudah sangat dekat, dan bisa jadi Abraham Sudah 
menganggap Lot itu sebagai anaknya sendiri. Jadi 
ada bonding / ikatan batin yang kuat antara 
mereka.  

- Akan tetapi masalahnya: Lot tidak masuk dalam 
rencana Tuhan bagi masa depan Abraham. Tuhan 
Punya rencana yang berbeda, yang lebih Baik, dan 
lebih indah bagi Abraham.  

- Hanya kalau Abraham menegakan hatinya / 
mengambil keputusan yang tegas untuk berpisah 
dari Lot, barulah rencana Allah yang besar itu bisa 
digenapi dalam hidupnya.  

◼ Demikian pula halnya kita: Seringkali 'Lot-lot' ini 
sudah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan 
dari kita, jadi tidak mudah untuk berpisah:  
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◼ Akan tetapi kalau kita ingin maju dalam level 
berikutnya dalam hidup kita, memang kita harus 
berani ambil keputusan berpisat dari 'Lot' tersebut; 
maka Tuhan akan menggantinya dengan rhema 
yang baru, teman yang baru, Keluarga yang baru, 
urapan yang baru, terobosan yang baru, dan kita 
akan Masuk dalam level baru yang tidak 
terbayangkan sebelumnya.  

 
III. AMBIL LANGKAH PROFETIK, MAKA JANJI TUHAN 

ITU JADI MILIKMU! (IT'S YOURS!) 
a. Kejadian 13:14-17 Setelah Lot berpisah dari pada 

Abram, berfirmanlah TUHAN kepada Abram: 
"Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat 
engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan 
selatan, 15 sebab seluruh negeri yang kaulihat itu 
akan Kuberikan kepadamu dan kepada 
keturunanmu untuk selama-lamanya. 16 Dan Aku 
akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah 
banyaknya, sehingga, jika seandainya ada yang 
dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun 
akan dapat dihitung juga. 17 Bersiaplah, jalanilah 
negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab 
kepadamulah akan Kuberikan negeri itu." 

◼ Perhatikan baik-baik: Bukan hanya Tuhan mau 
Abraham melihat jauh ke timur dan barat, utara 
dan selatan; akan tetapi Tuhan juga mau Abraham 
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bersiap untuk menjalani negeri itu menurut 
panjang dan lebarnya!!! 

◼ Dengan kata lain, Tuhan mau Abraham mengambil 
langkah profetik! - Tidak cukup hanya melihat... 
tidak cukup hanya percaya..., tapi penting sekali 
untuk mengambil langkah profetik!!! 

◼ Kalau Abraham percaya bahwa Tuhan benar-benar 
mau memberikan Tanah Kanaan itu kepadanya, 
maka Abraham harus berani mengambil langkah 
profetik: menjalani negeri itu menurut panjangnya 
dan lebarnya!  

◼ Kalau Abraham berani mengambil Langkah Profetik 
ini, maka tanah itu akan menjadi miliknya! Tuhan 
akan memberikan kepadanya!  

b. Itu sebabnya saya ajak kita semua: Berani ambil 
Langkah profetik!  

◼ Tidak cukup anda melihat dengan iman bahwa seisi 
keluarga anda diselamatkan dan dipulihkan; anda 
juga perlu ambil langkah profetik: mendoakan 
mereka, menceritakan Yesus kepada mereka, 
menabur kasih kepada mereka, melakukan semua 
yang anda bisa untuk keselamatan Keluarga anda; 
maka hal itu akan terjadi bagimu! It's Yours!  

◼ Tidak cukup anda melihat dengan iman bahwa 
anda bisa punya rumah mujizat; anda perlu 
mengambil langkah profetik: lakukan survey, doa 
keliling, deklarasi profetik, ambil brosur-brosurnya, 
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pelajari, rencanakan, dst; sebab kepadamulah akan 
Tuhan berikan rumah mujizat tersebut. It's Yours!  

◼ Tidak cukup bagi anda melihat dengan iman bahwa 
sakit penyakit anda bisa disembuhkan, anda harus 
mengambil langkah profetik: bicarakan kesembuhan 
anda, deklarasikan kesembuhan itu, rasakan 
kesembuhan itu, naikkan ucapan syukur sebab anda 
Sudah disembuhkan, mulai jiwai dan hidupi 
kesembuhan itu, miliki gaya hidup yang Sehat, dst; 
sebab kepadamulah akan Tuhan berikan 
kesembuhan ilahi tersebut. It's Yours!  

c. Penyebab BANYAK ORANG TIDAK BISA MAJU KE 
LEVEL BERIKUTNYA sekalipun sudah bisa Melihat 
visi Tuhan yang besar, ADALAH KARENA MEREKA 
TIDAK AMBIL LANGKAH PROFETIK:  

◼ Percaya bahwa seisi keluarganya diselamatkan, tapi 
tidak mendoakan dengan tekun, tidak bersaksi, 
tidak melakukan semua yang bisa dilakukannya.  

◼ Percaya bahwa Tuhan akan memberikan rumah 
mujizat, tapi untuk survey rumah saja, malas sekali 
rasanya, ambil brosurnya saja nggak berani, bicara 
sama agen nya saja rasanya minder.  

◼ Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan 
sakit penyakitnya, tapi tidak berani deklarasi 
profetik kesembuhannya, tidak mulai menjalani 
gaya hidup yang Sehat, dst.  

◼ Itu sebabnya saya tegaskan: Ambil Langkah 
Profetik, maka Janji Tuhan itu milikmu! It's Yours!  
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d. Kesaksian: Ketika Pak Obaja menerima Visi dari 
Tuhan untuk membangu gedung gereja kapasitas 
5000 tempat duduk di Solo, maka Pak Obaja 
mengambil langkah profetik:  

◼ Pak Obaja mengkhotbahkannya, dia 
membicarakannya, dia mengimpartasikan visi 
tersebut, dia meeting Pembangunan, dia membuat 
perencanaan anggaran biaya, dia mulai 
memikirkan gambaran gedungnya seperti apa, dst.  

◼ Padahal pada waktu itu gereja kita belum ada 
dananya. Anggaran awal Rp 40M, tapi dana yang 
berhasil dikumpulkan selama 10 Tahun hanyalah Rp 
4 M. Jadi secara manusia, kita belum tau bagaimana 
project tersebut bisa selesai.  

◼ Tapi Pak Obaja terus Melihat dengan iman dan 
mengambil langkah-langkah profetik!  

◼ Itu sebabnya kuasa Allah bekerja dengan cara yang 
sangat ajaib: mujizat demi mujizat terjadi, jemaat 
tergugah untuk membangun rumah Tuhan, kita 
semua berjuang bersama-sama melakukan bagian 
kita masing-masing, dan akhirnya gedung tersebut 
bisa selesai terbangun dengan Nilai Rp 70 Milyar, 
oleh Anugerah Tuhan yang besar.  

◼ Ternyata Firman Tuhan ini benar-benar terjadi atas 
gereja kita: Sementara kita belajar Melihat Janji 
Tuhan dengan iman dan mengambil Langkah 
Profetik, maka yang tidak mungkin jadi mungkin, 
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project itu selesai terbangun, dan kegerakan besar 
terjadi.  

 
PENUTUP: 
Marilah kita menujukan pandangan kita ke atas, kepada 
Tuhan dan visi besar-Nya serta berani melangkah 
mengambil tindakan profetik, sehingga kita bisa 
mengalami kesuksesan yang besar bersama Tuhan.  


