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LIFT UP YOUR EYES #5 - LAYANGKAN MATAMU #5 
KEGELAPANNYA SANGAT GELAP, TAPI 

TERANGNYA LEBIH TERANG  
 
 
PEMBUKAAN: 
Kali ini saya ingin menyampaikan satu pesan Profetik 
kepada anda semua: Kegelapannya Sangat Gelap, tapi 
Terangnya lebih Terang  
 
ISI: 
I. KEGELAPANNYA SANGAT GELAP TETAPI 

TERANGNYA LEBIH TERANG. 
a. Mazmur 30:6 Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi 

seumur hidup Ia murah hati; sepanjang malam ada 
tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. 

b. Sebagian orang merasa bahwa kegelapannya 
sangat gelap:  

c. Akan tetapi bersukacitalah, sebab pesan Tuhan 
bagi kita semua: Terangmu akan lebih Terang! 

 
II. SEBERAPA TERANG YANG BISA KITA ALAMI?! 
a. Kisah Ayub, mendapat kemuliaan 2x lipat lebih 

terang. 
 Ayub 42:10 Lalu TUHAN memulihkan keadaan 

Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-
sahabatnya, dan TUHAN memberikan kepada Ayub 
dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 
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 Kita semua tau betapa mengerikannya kegelapan 
yang harus dilalui oleh Ayub pada waktu itu; akan 
tetapi ternyata, kemuliaan yang Tuhan pancarkan 
2x lipat lebih terang!!! 

 Jadi kalau ada di antara anda yang mengalami 
seperti Ayub: kerugian dan kehilangan yang begitu 
mengerikan; jangan pernah lupa: Kalau anda 
percaya, Tuhan akan memberikan pemulihan 2x 
lipat!!! 

b. Kisah Benyamin, mendapat 5x lipat lebih banyak. 
 Kejadian 43:34 Lalu disajikan kepada mereka 

hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima 
Benyamin adalah lima kali lebih banyak dari pada 
setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan 
bersukaria bersama-sama dengan dia. 

 Saya melihat: akan ada jemaat Keluarga Allah 
yang melalui krisis ini, bukannya mengalami 
kerugian atau kehilangan seperti Ayub, tapi 
seperti Benyamin, diberkati 5x lipat lebih banyak!  

c. Janji Tuhan dalam Yesaya 30, mendapat terang 7x 
lipat. 

 Yesaya 30:26 Maka terang bulan purnama akan 
seperti terang matahari terik dan terang matahari 
terik akan tujuh kali ganda, yaitu seperti terangnya 
tujuh hari, pada waktu TUHAN membalut luka 
umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. 

 Ternyata ada yang lebih hebat lagi: Bukan 2x lipat, 
bukan 5x lipat, tapi 7x lipat!!! 
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 Saya percaya ini akan jadi kesaksian banyak KKS 
dan Pelayan Tuhan Keluarga Allah yang penuh 
dedikasi melayani Tuhan dan sungguh-sungguh 
percaya pada Firman Tuhan: Kemuliaan 7x 
Ganda!!! 

d. Kisah janda nabi, mendapat berkat unlimited. 
 2 Raja 4:1-7 Salah seorang dari isteri-isteri para nabi 

mengadukan halnya kepada Elisa, sambil berseru: 
"Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini 
tahu, bahwa hambamu itu takut akan TUHAN. 
Tetapi sekarang, penagih hutang sudah datang 
untuk mengambil kedua orang anakku menjadi 
budaknya." 2 Jawab Elisa kepadanya: "Apakah yang 
dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah 
kepadaku apa-apa yang kaupunya di rumah." 
Berkatalah perempuan itu: "Hambamu ini tidak 
punya sesuatu apa pun di rumah, kecuali sebuah 
buli-buli berisi minyak." 3 Lalu berkatalah Elisa: 
"Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari 
pada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, 
tetapi jangan terlalu sedikit. 4 Kemudian masuklah, 
tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu 
masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala 
bejana. Mana yang penuh, angkatlah!" 5 Pergilah 
perempuan itu dari padanya; ditutupnyalah pintu 
sesudah ia dan anak-anaknya masuk; dan anak-
anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, 
sedang ia terus menuang. 6 Ketika bejana-bejana 
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itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada 
anaknya: "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana 
lagi," tetapi jawabnya kepada ibunya: "Tidak ada 
lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. 
7 Kemudian pergilah perempuan itu 
memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang 
ini berkata: "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah 
hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau 
serta anak-anakmu." 

 Yang dialami janda nabi ini lebih luarbiasa: Tuhan 
tidak lagi membatasi takaran berkat yang bisa dia 
terima; Tuhan siap untuk memberikan Tidak 
Terbatas! Unlimited!  

 Akan ada jemaat-jemaat Keluarga yang dibawa 
Tuhan Masuk dalam Dimensi Tanpa Batas!!! 

 
III. BAGAIMANA CARANYA MASUK DALAM DIMENSI 

KEMULIAAN TANPA BATAS ITU?  
a. Saya ajak kita belajar dari Raja Hizkia bagaimana 

dia mengubah kegelapan yang sangat gelap 
menjadi terang lebih lebih terang, bahkan masuk 
dalam Dimensi Mujizat Tanpa Batas.  

 Ketika pertama kali Hizkia naik tahta menjadi raja, 
kerajaannya dalam kondisi yang sangat 
mengenaskan: kehancuran secara ekonomi, 
pemerintahan, militer, dan semua aspek 
kerajaannya.  
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 Akan tetapi sejak dia menjadi raja, step by step 
perubahan terjadi, sampai akhirnya mereka 
kembali mengalami kejayaan yang belum pernah 
terjadi sejak jaman Daud dan Salomo.  

 Jadi di masa Raja Hizkia inilah, Bangsa Israel 
mengalami terobosan yang besar.   

b. Pertanyaannya: APA YANG DILAKUKAN HIKZIA 
UNTUK MENGUBAH KEGELAPAN MENJADI 
TERANG YANG TANPA BATAS ITU? 

1. HIZKIA MEMBUKA KEMBALI RUMAH TUHAN. 
 2 Tawarikh 29:1-3 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. 

 Perhatikan baik-baik: Hizkia membuka pintu-pintu 
rumah Tuhan! 

 Mengapa ini Langkah pertama Hizkia? Sebab 
Hizkia tahu bahwa hanya ketika Ibadah di Rumah 
Tuhan diutamakan, maka pemulihan bisa terjadi.  

- Hagai 1:6-10 Kamu menabur banyak, tetapi 
membawa pulang hasil sedikit; kamu makan, tetapi 
tidak sampai kenyang; kamu minum, tetapi tidak 
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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, 

 Itu sebabnya saya ajak seluruh jemaat Keluarga 
Allah yang selama lebih dari setahun ini pintu-
pintu ibadahnya tertutup, ayo bayar harga lagi, 
buka lagi ibadah-ibadahmu! Datang ke rumah 
Tuhan! Datang ke gereja dan beribadah kembali!  

2. HIZKIA MEMBANGKITKAN PARA PELAYAN TUHAN.  
 2 Tawarikh 29:4-5 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 
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rumah TUHAN, Allah nenek moyangmu! 
Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus!   

 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 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. 

 Sekalipun pada awalnya jumlah pelayan Tuhannya 
terlalu sedikit, tapi mereka bekerjasama saling 
topang menopang untuk menjalankan ibadah itu.  

- 2 Tawarikh 29:34-36 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-
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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. 

3. HIZKIA MEMBANGUN KEMBALI PONDOK DAUD. 
 2 Tawarikh 29:25-27 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 
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KATA-KATA DAUD DAN ASAF, PELIHAT ITU. Maka 
mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, 
lalu berlutut dan sujud menyembah. 

 Suasana ini mirip dengan suasana ibadah di zaman 
Daud. Inilah suasana pondok Daud! 

 Saya percaya Tuhan ingin kita kembali 
membangun Pondok Daud dengan serius di gereja 
kita.  

 2 Tawarikh 30:26-27 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. 

4. HIZKIA MENABURKAN BENIH PROFETIK.  
 Hizkia tidak tanggung-tanggung dalam memberi 

bagi Tuhan bahkan juga mengajak semua jemaat 
memberi bagi Tuhan. 

- 2 Tawarikh 31:3-6 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 
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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 dan seluruh bangsa itu bangkit menaburkan 
benih profetiknya! 

 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 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 
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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. 

 
PENUTUP: 
Saya percaya ketika kita meresponi Firman Tuhan, 
maka kegelapan kita akan diubah menjadi kemuliaan 
Tuhan yang terang benderang!  


