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Kaum Injili mengenal.... 

 

 

 

YESUS KRISTUS, TERANG DUNIA ! 
 

 
 

Yes.60:1: Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab  

terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 
 

 

 
 

1.  BANGKIT DARI KEGELAPAN!     Yes.60:1-2 

 
Yes.60:1-2 adalah pandangan jauh ke depan mengenai apa yang TUHAN 
kehendaki terjadi di masa mendatang. Sayangnya ada sedikit kelemahan 
penterjemahan ke dalam bahasa Indonesia, nampak bila dibandingkan 
dengan Bible berbahasa Inggris (KJV), di bawahnya. Perkataan di dalam 
tanda-() adalah perbaikan penterjemahan yang dilakukan, selaras dengan 
ketajaman pernyataan-pernyataan dalam bahasa Inggris.. 
  
[1]  Bangkitlah, menjadi teranglah (bersinarlah), sebab terangmu datang,   
      dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu. 
[2]  Sebab sesungguhnya (lihatlah), kegelapan menutupi bumi, dan  
      kekelaman (gelap-pekat) menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang   
      TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata (akan  
       nampak) atasmu. 
 
[1]  Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the LORD is risen  
      upon thee.  
[2]  For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness  
      the people: but the LORD shall arise upon thee, and his glory shall  
      be seen upon thee.  
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KELEMAHAN PENTERJEMAHAN... 
 

     menjadi terang.....bersinarlah 
     (pasif)        (aktif) 
     Sebab sesungguhnya......lihatlah. 
     (kalimat berita)                     (perintah!) 
     kekelaman...............   ................ gelap pekat 
     (lebih gelapkah dari kegelapan?)       (lebih gelap dari kegelapan!) 
     menjadi nyata....   .... nampak 
     (pasif)                              (sesuatu yang terpancar sehingga terlihat) 
 
Kelemahan penterjemahan ke dalam bahasa Indonesia rupanya 
dipengaruhi oleh roh-bahasa yang berbeda. Bahasa Inggris selalu positif, 
lebih tegas, sesuai dengan watak bangsa itu. Roh bahasa Indonesia 
kurang tegas, sehingga seringkali menimbulkan kerancuan. 
 
Maka dalam terjemahan yang sudah diperbaiki, ayat-ayat tadi berbunyi: 
[1]  Bangkitlah, bersinarlah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan 

TUHAN terbit atasmu. 
[2]  Sebab, lihatlah, kegelapan menutupi bumi, dan gelap-pekat menutupi 

bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-
Nya akan nampak atasmu. 

 
 

KEGELAPAN,  yakni kegelapan secara rohani, adalah kawasan di mana 

Iblis dan malaikat-malaikatnya berkiprah. Di dalam kawasan kegelapan 
itu pula berkiprah hamba-hamba Iblis (dukun-dukun, orang sakti, dsb.).  
Di dalam kegelapan hadir dengan kuat: kerancuan, kebingungan.  
Kalaupun ada gerakan, dipenuhi perbenturan! 
 
Pernahkah anda berjalan di hutan yang sangat lebat, sehingga sinar 
matahari tidak mencapai tanah? Saudara akan mengalami tersandung-
sandung akar-akar pohon yang tak terlihat, dililit oleh untaian-untaian 
tetumbuhan, sulit sekali bergerak. Dan jika anda bergerak, seringkali  
berbenturan dengan sesama manusia. Mungkin anda memungut sesuatu 
yang terlihat sebagai tongkat, hanya untuk terkejut setengah mati karena 
ternyata anda menjemput seekor ular. Atau mengalami diserang 
harimau, binatang buas yang dapat melihat anda dengan jelas, padahal 
anda tidak melihat binatang buas itu! 
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Demikian pulalah kegelapan rohani yang dialami bangsa-bangsa, 
disampaikan oleh ayat-ayat ini. Bangsa-bangsa di dalam kegelapan-
rohani ditangani oleh Iblis, bahkan ditipu dan dicederai Iblis, yang tidak 
mereka lihat, tetapi Iblis menampak manusia di sana dengan jelas. 
Begitulah nasib bangsa-bangsa di dalam kegelapan-rohani. Bangsa-
bangsa berjalan di dalam kegelapan mereka, lalu saling berbenturan dan 
saling merugikan (perang). Bahkan bangsa-bangsa di dalam kegelapan 
menyembah sesuatu yang mereka kira Tuhan, padahal hanTu! Sudah 
sedemikiankah nasib anda, pembaca yang saya kasihi?  
 
Karya Iblis atas diri bangsa-bangsa yang belum memasuki Terang Kristus 
adalah menempatkan mereka di dalam gelap yang akan mematikan 
rohani mereka. Tepat sekali pernyataan Mz.143:3: Sebab musuh (untuk 
umat Perjanjian Baru: Iblis!) telah mengejar aku dan mencampakkan 

nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti 

orang yang sudah lama mati. 
 
 
GELAP-PEKAT MENUTUPI BANGSA2, sehingga bangsa-bangsa itu 

menjadi seperti orang buta,, mereka tidak mengenal Terang, tidak 

kenal Tuhan yang benar!  
 

Bangsa Batak, bangsa Indonesia, bangsa Arab ditutupi oleh kegelapan. 
Bahkan bangsa Yahudipun [Mat.4:15-16]: "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, 

jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, -- 
bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat Terang yang besar dan bagi mereka 

yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit Terang." 

 

Di dalam kegelapan mereka, bangsa Batak menyembah DEBATA, Ď, di 

samping tokoh-tokoh sesembahan, , yang lebih rendah 
martabatnya! 

Bangsa Arab, ,  menyembah ALLAH, yang mempunyai tiga anak: Al 

Lata, Al Uzza dan Manah. 

Bangsa Yahudi, , menyembah Molokh, dsb. [Kis.7:35-53], disamping 

YHWH, yang Musa sembah. Jadilah bangsa Yahudi: Polytheistic 
(menyembah banyak sesembahan), sebagai mana halnya orang Arab, 
orang Batak, dsb.  
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BANGKITLAH, jangan berdiam diri di dalam kegelapan; keluarlah dari 
kegelapan! 

  Bebaskan diri dari kebingungan, dari kerancuan, dari perbenturan 

dengan sesama! 

  Sesungguhnya orang yang memasuki Terang Kristus, meninggalkan  

kegelapan: mereka tidak mau lagi melibatkan diri dengan Iblis, 
malaikat-Iblis dan hamba-Iblis! 

  Tidak menyembah Iblis, tidak menganut polytheisme, tidak 

berdukun! 
 
BERSINARLAH, pancarkanlah Terang (Tuhan), demi menyinari orang-
orang lain yang masih berdiam di dalam kegelapan. 
Bersinar adalah suatu aktifitas, bersinar pasti memancarkan enersi, 
menampilkan kehidupan. Oleh pancaran sinar itu tiada lagi kerancuan, 
keraguan ataupun berbenturan! 
 
PESAN SELENGKAPNYA: Setelah bangkit dan keluar dari kegelapan, 
seseorang pengikut Yeuss harus bersinar, memancarkan Terng Kristus 
pula, megena kepada orang-orang lain! 
 
 

2.  APAKAH TERANG ITU   Baca Yoh.1:1-14   
 

 Firman bersama-sama dengan Yang Maha Tinggi [Yoh.1:1] dan 

Firman itu adalah YangMahaTinggi [1:1]. 

 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia (Firman) dan tanpa Dia (Firman) 

[1:3]  Yang Maha Pencipta diperkenalkan. 

 Firman itu telah menjadi manusia [1:14]. Yesus Anak Manusia  

     diperkenalkan, dan...  

 YesusAnakManusia adalah penampilan Firman (Yang Maha 

Pencipta)! Dalam sosok manusia. 
 
Sekali lagi: Yesus-Anak-Manusia adalah penampilan Yang Maha 
Pencipta dalam sosok manusia! Namun Yesus-Anak-Manusia berkarya 
di bumi untuk 30-an tahun saja, tetapi Yesus Kristus adalah TUHAN 
yang kekal, Yang menciptakan seluruh makhluk ciptaan! 
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  Dalam Dia (Firman) ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia 

[1:4]. 

 Terang itu (jadi: Firman, atau Yesus) bercahaya di dalam kegelapan 

dan kegelapan itu tidak menguasainya [1:5]. Tentu saja Kegelapan 
(tanpa enersi) tidak mampu menguasai Terang (penuh enersi/kuasa). 

 Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang 

datang ke dalam dunia [1:9]. Terang yang sesungguhnya itu adalah 
Yesus, AnakManusia, sekaligus Firman, sekaligus Yang Maha 
Pencipta dan Yang Maha Tinggi! Pujilah Yesus Kristus! 

 Maka pengikut Yesus pasti Monotheist yang tulen! Menyembah 

hanya satu sesembahan: Yesus Kristus, Terang itu; tidak ada 
kerancuan di dalam Terang! Tidak diizinkan adanya nama-nama lain 
(Allah, Debata. Lowalangi) yang membangkitkan kerancuan, seperti 
yang tampil dalam diri banyak orang Kristen di masa kini. 

 

 

3.  BERTAHAN DALAM KEGELAPAN?   TERHUKUMLAH ! 
     Yoh.3:18-21 
 
[18] Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; 

barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, 
sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal TUHAN. {Yakni; 

Yesus Kristus!} 
[19] Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi 

manusia lebih menyukai kegelapan dari pada terang, sebab 
perbuatan-perbuatan mereka jahat. {APAKAH ANDA LEBIH 
MENYUKAI KEGELAPAN? Lebih menyukai Debata dari pada 

Terang/Yesus? Berarti anda sudah berada di dalam 
penghukuman! Penghukuman yang anda pilih sendiri!} 

[20] Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang 
kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu 
tidak nampak; 

[21] tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, 
supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan 
dalam TUHAN." 
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Anda bertahan menyeru nama-nama Allah, Debata, Yahweh?    

Berarti anda bertahan di dalam kegelapan bangsa-bangsa?  
Jadilah terhukum terus menerus! 

 

4.  CARANYA MASUK 
  

KE DALAM KERAJAAN TERANG
 

     Kolose 1:12-14 

[12]   ...dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang 
melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang 
ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. 

[13]   Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan 
kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; 

[14]  di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan 
dosa. 
 

 Menyingkirlah dari penghukuman di dalam kegelapan.  

 Tinggalkanlah kegelapan, tinggalkan nama-nama ilah asing yang 
berasal dari kegelapan, tinggalkanlah watak dan tingkah laku 
kegelapan (berkelahi, rampas-merampas, tiada kasih!)  

 Lepaskan diri dari kuasa-kuasa kegelapan, oleh pertolongan kuasa 

di dalam nama Yesus Kristus.  
 Sangkali segala perjanjian, persekutuan dan jamahan Iblis di masa 

lalu, semuanya dibatalkan, demi nama Yesus. Ini adalah hak-azasi-
manusia, yang berasal dari Kerajaan Terang. Manfaatkanlah ‘HAM’ 
yang anda miliki. 

 Manfaatkanlah setiap waktu, kuasa di dalam nama Yesus Kristus, 

itulah kebebasan Kristiani dari kegelapan (Iblis)! Dengan kuasa 
Yesus, singkirkanlah setan-setan yang mau mempengaruhi watak 
anda, yang membujuk untuk berbuat yang salah, yang dengan 
demikian menyeret anda kembali ke dalam kegelapan! 

 Barangkali Pembaca tidak jelas mengenai butir-butir di atas? Minta-

lah pelayanan-pribadi oleh hamba-hamba-Yesus yang mengerti 
urusan Kerajaan Sorga. Dengan senang hati kami menolong anda! 
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5.  MARI,
   

BERTINDAKLAH! 

 

Nyatakan sikap di dalam doa, “...karena menurut ucapanmu 
engkau akan dibenarkan...” [Mat.12:37]. Dibenarkan oleh Yesus 

Kristus, Raja dalam Kerajaan Terang. Ucapkanlah dengan bersuara: 
 

Saya menyeru Yesus Kristus, Raja dalam Kerajaan Terang; 
saya mau meninggalkan hukuman dalam kegelapan, bahkan 

meninggalkan seluruh kegelapan dari masa laluku, ya Rajaku. 
Maka saya mengundang supaya Terang Kristus, yakni Roh 

Kudus, memasuki diriku, dan RajaYesus bersemayam di dalam 
hatiku, memerintah di dalam kehidupanku. 

Demi nama Yesus Kristus, saya menyangkali ilah-ilah asing 
yang merancukan pengenalan akan YangMahaTinggi: Yesus 
Kristus. Saya menolak Debata, Allah, Lowalangi, Yahweh, dan 
semua nama lain; semuanya bukanlah sesembahanku. 

Demi nama Yesus, saya menyangkali semua sesembahan 
leluhurku yang di dalam kegelapan. Semua malaikat Iblis 
sesembahan leluhurku harus enyah dari kehidupanku. 

Semua perjanjian leluhurku dengan sesembahan mereka, 
saya nyatakan tidak berlaku bagi diriku. Saya hanya terikat 
perjanjian dengan Yesus Kristus, di dalam Kerajaan Terang.  

Demi nama Yesus, semua malaikat Iblis yang memberi 
kesaktian kepada leluhurku, dan mau memberi kesaktian 

kepadaku, harus menyingkir dari kehidupanku. Malaikat 
Tuhanlah yang menjadi pengawal bagi diriku. 

Saya juga menyangkali setiap jasa Iblis dan persekutuan 
dengan Iblis yang pernah terjadi di masa laluku, sadar ataupun 
tidak sadar, semuanya saya sangkali. Saya hanya mau bersekutu 
dengan Yesus Kristus, Rajaku. Saya hanya mau menerima berkat 
dari Yesus Kristus, Rajaku itu. 

Marilah, ya Yesus, Rajaku, kuasailah diriku, berilah saya hati 
yang baru serta kemampuan agar saya dapat memancarkan 
Terang Kristus kepada setiap orang yang memerlukan 
keselamatan di dalam Kerajaan Terang. Bagi kemuliaan Yesus 
Kristus, Rajaku, Juruselamat umat manusia, AMIN. 
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6.  APA ITU: KEMULIAAN KRISTUS?    
 

KEGELAPAN adalah suatu kawasan tanpa enersi. Karena ketiadaan 
enersi, maka penghuni kegelapan cenderung berdiam diri, beku dari 
kegiatan, dan berujung kepada kematian! Demikian pula halnya dengan 
kawasan kegelapan-rohani. Orang-orang yang dikuasai kegelapan-
rohani tidak mampu beraktivitas kerohanian yang sehat. Hatinyapun 
membeku, mengeras, siap menuju kematian-rohani, kematian kekal. 
 
TERANG adalah penampilan pancaran enersi; sebab sinar adalah 
pancaran enersi. Maka kawasan terang pasti melibatkan enersi yang 
terpancar, memunculkan kegiatan, menampilkan kehidupan! Sekaligus 
pula, benda sumber terang akan merosot, berkurang, bahkan berkorban!  
 
SECARA ROHANI, Terang (Kristus) memberikan kehidupan-rohani 
kepada setiap pengikut Yesus. Itulah yang dimaksud oleh Yoh.1:4: 
Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang 
yang Yesus pancarkan itu adalah enersi yang dikorbankanNya, membuat 
Yesus merosot, berkurang bahkan berkorban (pelajari Flp.2:5-9].  
 
KEMULIAAN YESUS KRISTUS didefinisikan dalam Yoh.1:14: Firman itu 
telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat 
kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai 
Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 
 
Pancaran (sinar-)kemuliaan Yesus adalah pancaran kasih-karunia dan 
kebenaran. Maka siapa saja yang telah disinari oleh sinar kemuliaan 
Yesus tentu akan memancarkan pula sinar kemuliaan itu, sebab Yesus 
Kristus sudah bersemayam di dalam hatinya! 
 
Maka urusan menikmati kasih-karunia dan kebenaran bukanlah sesuatu 
yang pasif, berdiam diri menikmati sendiri berkat-berkat Tuhan, 
melainkan aktif, bergiat, tidak pasif, tidak berdiam diri.  
 
Pancaran kasih-karunia adalah pertanda kehidupan-rohaniah, jadi 
kekekalan! Pancarkan kasih-karunia dan kebenaran, maka engkau 
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sedang menyandang kemuliaan Kristus; Terang Yesus menyinari orang di 
hadapanmu dan ia akan takluk, kepada Yesus Kristus!  
 
KONSEKWENSI-nya jika anda memancarkan kasih-karunia dan 
kebenaran: Tentu anda akan merosot secara kedagingan (Fisik), secara 
Ekonomi dan secara Sosial, tetapi secara Spiritual justru bertumbuh! 
 
Satu bagian lain dari hal menikmati kemuliaan Yesus disampaikan 
dalam 1 Yohanes  1:7: Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama 
seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang 
dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari 
pada segala dosa. 
 
PERSEKUTUAN ANAK-ANAK-TERANG-lah yang harus dinikmati, bukan 
sekedar kebaktian dan khotbah, yang sukacitanya segera berlalu seusai 
ibadah! Persekutuan anak-anak-terang, terjadi bila setiap peserta adalah 
anak-terang,  masing-masing memancarkan kemuliaan Kristus dalam 
kehidupannya. Demikianlah persekutuan di dalam Kerajaan Terang. 
 

 

7.  KARYA YESUS, TERANG ITU    Kolose1:12-14 

 
[12] dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang 

melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang 
ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. 

[13] Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan 
kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; 

[14] di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan 
dosa. 
 

  Orang kudus: adalah mereka yang sudah... (1) ditahirkan oleh darah 
Yesus, lalu  (2) mengkhususkan diri melayani Raja Yesus. Tidak 
melayani yang lain/diri sendiri. 

  Dalam Kerajaan Terang, Kerajaan Sorga, di bumi ini dan di Sorga 
kelak. [Luk.17:20-21; Mat.21:43]. 
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  Melalui pengorbanan Yesus [ayat-14]; Dia disalibkan disertai 
sengsara dan siksa yang dahsyat tidak terbayangkan! Dia 
mengorbankan diri, menanggung hukuman yang sedianya bagi diri 
kita, demikianlah pengampunan dari dosa-dosa, karya Yesus. 
TerangNya, berarti enersi yang dipancarkan kuasaNya, sampai 
sehabis-habis jasmaninya, demikianlah hakekat bekerjanya Terang.  

  Oleh pancaran enersi (Terang) itu kita berada di dalam Terang, kita 
berada di dalam Yesus, maka dari diri kitapun akan memancara 
Terang Kristus itu. Sebagai pembandingkan, pikirkanlah tentang 
Bulan, yang berada di dalam terang matahari sehingga Bulan dapat 
memberi terang pula!   

  Kita dilepaskan dari (kuasa) kegelapan, dari cengkeraman Iblis, 
yang gemar menahan manusia di dalam kawasan kegelapan 
Dilepaskan dari kerancuan, kebingungan dan saling berbenturan! 

 
 

8.  KAMU ORANG-ORANG YANG TERPILIH!   
     1 Ptr.2:9-10 
 

[9]  Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa 
yang kudus, umat kepunyaan TUHAN sendiri, supaya kamu 
memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 
memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang 
ajaib: 

[10] kamu, yang dahulu bukan umat TUHAN, tetapi yang sekarang telah 
menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang 
sekarang telah beroleh belas kasihan. 
 

  imamat yang rajani, ke-imam-an di dalam Kerajaan Sorga, bukan 
umat gerejani, yang di dalam gereja-gereja! Imam yang ditahbiskan 
oleh Raja Yesus, bukan oleh sekumpulan manusia. Imam yang 
sungguh-sungguh menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, 
dan sebaliknya.  

   bangsa yang kudus, ditahirkan oleh darah Yesus, lalu 
mengkhususkan diri melayani RajaYesus, sehingga menjadi...  

  umat kepunyaan TUHAN sendiri, dimiliki oleh Tuhan Yesus, 
RajaSorga, bukan milik Gereja atau Jemaat atau Yayasan manapun. 
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Umat ini beroleh perintah langsung dari RajaSorga dan bertanggung-
jawab langsung kepada Raja!  

   kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,  
  Tuhan Yesus memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-

Nya yang ajaib, dan kamu memancarkan pula terangNya. 
   kamu dahulu bukan umat TUHAN, jadi umatnya siapa?  
  sekarang telah menjadi umat-Nya, setelah menyangkali ilah-ilah 

asing, dan mengusir setan-setan penguasamu di masa lalu! 
   dahulu tidak dikasihani, berarti dahulu berada di bawah 

penghukuman, di dalam kegelapanmu yang dahulu!  
  sekarang telah beroleh belas kasihan, sehingga menjadi warga 

Kerajaan Terang! 
 

 

9.  PANCARKAN KEMULIAAN KRISTUS!    
 
Pancaran Kasih Karunia dan Kebenaran! Begitulah pancaran 
kemuliaan Yesus Kristus! Praktekkanlah: 
 
 

 Mengasihi        sesama manusia, begitulah kehidupan  

                                      muridYesus! 
                                   Tuhan Yesus, sehingga mau berkorban apa saja,  
                                      seturut ketetapanNya! 

 KEBENARAN, hanya ada pada Yesus, bukan pada manusia, 
bukan pada sekte-sekte atau gereja-gereja, maka bacalah, pelajari, 
hafalkan dan lakukan sabdaYesus setiap hari, setiap waktu! 
 
Demikianlah caranya anda layak memberitakan perbuatan-perbuatan 
yang besar dari Yesus, ‘Yang telah memanggil kamu keluar dari 
kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib’. Bagaimana anda mampu 
memberitakan perbuatan besar dari Yesus, jika anda tidak rajin 



Yesus Kristus, Terang Dunia ! --------------- 12  ------------  Wisma Gembala, Oktober 2005 

membaca dan menghayati sabdaNya? Dampak yang lebih jauh: anda 
akan terlatih bergaul karib dengan Tuhan!  
 
Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri, bukan lagi milik 
agama-agama atau sekte-sekte atau denominasi-denominasi, maka yang 
kita beritakan adalah kebenaran Kristus semata, bukan doktrin atau 
dogma atau ajaran sekte atau organisasi gereja manapun juga! 
 
Apakah sumber-daya yang dapat anda korbankan, atau sumbangkan 
bagi pelayanan perluasan Kerajaan Sorga? Perhatikanlah hamba-hamba 
Tuhan yang mana yang sedang melayani Kerajaan Sorga, bukan sekedar 
melayani gereja atau organisasi, dialah yang perlu anda topang! 
 
Berdoalah supaya Tuhan memberikan roh-keberanian berkorban dalam 
berbagai aspeknya, sehingga anda benar-benar memancarkan Terang 
Yesus Kristus... 
 

 Saya menyembah Yesus Kristus, RajaSorga, Rajaku, 
saya mau belajar memancarkan TerangMu, ya Rajaku, maka saya 
bermohon bimbingan Roh KudusMu untuk beroleh keberanian 
berkorban bagi KerajaanMu. 
 Saya mengundang supaya Roh Kudus senantiasa bekerja di 
dalam hatiku, memberi saya roh-keberanian, roh-belas-kasihan, 
bahkan roh-kasih menguasai hatiku, disertai roh-damai-sejahtera, 
sehingga saya berani berkorban di masa mendatang.   

 Saya undang kuasa Yesus bekerja di dalam diriku, memusnah-
kan roh-ketakutan, roh kuatir, roh-keakuan dan roh-kepentingan-
diri-sendiri, disingkirkan dari diriku, agar saya belajar melayani 
kepentingan KerajaanSorga dan kepentingan sesama manusia.  
 Bagi kemuliaan Yesus Kritus, Yang saya sembah; AMIN. 

 
  

Kiranya kasih-karunia dan kebenaran yang dari Raja kita, Yesus Kristus, 
memenuhi kehidupan kita sekalian.  
 

 
 

Jakarta, 4 Oktober 2005 
{Posma Situmorang – 08161860352} 
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1. Bangkitlah dan menjadi teranglah,  
- menjelaskan sabda Yesus tentang   Bangkitlah dan menjadi teranglah,  
- jelaskan hub. Antara Bangkit dan Terang. 
- Yohanes: terang yang singkat 
 
2. ...terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 
- jelaskan bahwa Yesus adalah Terang sejati dan telah memberikan 
nyawaNya 
- jelaskan tentang Kemuliaan Tuhan Yesus bagi manusia; 

- jelaskan rancangan Yesus dalam kaitan kemuliaan Tuhan yang terbit 
atas kita. 
- tetapi kamu takut datang kepada terang itu, sebab perbuatan-
perbuatanmu jahat! Yoh.3:19 
 
 
Kol.1:12-13 
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60:3 Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan 
raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. 
60:4 Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua 
datang berhimpun kepadamu; anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, 
dan anak-anakmu perempuan digendong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Kor.4:6 Sebab TUHAN yang telah berfirman: "Dari dalam gelap akan 
terbit terang!", Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati 
kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan 
TUHAN yang nampak pada wajah Kristus. 
 
 
Mat.4:15 "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah 

seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, -- 
4:16 bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat Terang yang 
besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah 
terbit Terang." 
 
 
 
 
 
 
 
60:1 Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the LORD is risen 
upon thee.  
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60:2 For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness 
the people: but the LORD shall arise upon thee, and his glory shall be 
seen upon thee.  
60:3 And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness 
of thy rising.  
60:4 Lift up thine eyes round about, and see: all they gather themselves 
together, they come to thee: thy sons shall come from far, and thy 
daughters shall be nursed at thy side.  
60:5 Then thou shalt see, and flow together, and thine heart shall fear, 
and be enlarged; because the abundance of the sea shall be converted 
unto thee, the forces of the Gentiles shall come unto thee.  
60:6 The multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian 
and Ephah; all they from Sheba shall come: they shall bring gold and 
incense; and they shall shew forth the praises of the LORD.  
60:7 All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, the rams 
of Nebaioth shall minister unto thee: they shall come up with acceptance 
on mine altar, and I will glorify the house of my glory.  
60:8 Who are these that fly as a cloud, and as the doves to their 
windows?  
60:9 Surely the isles shall wait for me, and the ships of Tarshish first, to 
bring thy sons from far, their silver and their gold with them, unto the 
name of the LORD thy God, and to the Holy One of Israel, because he 
hath glorified thee.  
60:10 And the sons of strangers shall build up thy walls, and their kings 
shall minister unto thee: for in my wrath I smote thee, but in my favour 

have I had mercy on thee.  
60:11 Therefore thy gates shall be open continually; they shall not be 
shut day nor night; that men may bring unto thee the forces of the 
Gentiles, and that their kings may be brought.  
60:12 For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish; 
yea, those nations shall be utterly wasted.  
60:13 The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree, the pine 
tree, and the box together, to beautify the place of my sanctuary; and I 
will make the place of my feet glorious.  
60:14 The sons also of them that afflicted thee shall come bending unto 
thee; and all they that despised thee shall bow themselves down at the 
soles of thy feet; and they shall call thee; The city of the LORD, The Zion 
of the Holy One of Israel.  
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60:15 Whereas thou has been forsaken and hated, so that no man went 
through thee, I will make thee an eternal excellency, a joy of many 
generations.  
60:16 Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shalt suck the 
breast of kings: and thou shalt know that I the LORD am thy Saviour and 
thy Redeemer, the mighty One of Jacob.  
60:17 For brass I will bring gold, and for iron I will bring silver, and for 
wood brass, and for stones iron: I will also make thy officers peace, and 
thine exactors righteousness.  
60:18 Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor 
destruction within thy borders; but thou shalt call thy walls Salvation, 
and thy gates Praise.  
60:19 The sun shall be no more thy light by day; neither for brightness 
shall the moon give light unto thee: but the LORD shall be unto thee an 
everlasting light, and thy God thy glory.  
60:20 Thy sun shall no more go down; neither shall thy moon withdraw 
itself: for the LORD shall be thine everlasting light, and the days of thy 
mourning shall be ended.  
60:21 Thy people also shall be all righteous: they shall inherit the land for 
ever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be 
glorified.  
60:22 A little one shall become a thousand, and a small one a strong 
nation: I the LORD will hasten it in his time.  
 
 

 
 
60:1 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan 
kemuliaan [1] TUHAN terbit atasmu. 
60:2 Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman 
menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang [1] TUHAN terbit atasmu, dan 
kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. 
60:3 Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu [2], dan 
raja-raja kepada cahaya [2] yang terbit bagimu. 
60:4 Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua 
datang berhimpun kepadamu; anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, 
dan anak-anakmu perempuan digendong. 
60:5 Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau 
akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari 
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seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa 
akan datang kepadamu. 
60:6 Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda 
dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan 
membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur 
TUHAN. 
60:7 Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-
domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan 
dipersembahkan di atas mezbah-Ku sebagai korban yang berkenan 
kepada-Ku, dan Aku akan menyemarakkan rumah keagungan-Ku. 
60:8 Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti 
burung merpati ke pintu kandangnya? 
60:9 Sungguh, Akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh; 
kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu 
laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta, untuk nama 
TUHAN, TUHANmu, dan oleh karena Yang Mahakudus, TUHAN Israel, 
sebab Ia mengagungkan engkau. 
60:10 Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja 
mereka akan melayani engkau; sebab dalam murka-Ku Aku telah 
menghajar engkau, namun Aku telah berkenan untuk mengasihani 
engkau. 
60:11 Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang 
maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa 
kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut 
digiring sebagai tawanan. 

60:12 Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi 
kepadamu akan lenyap; bangsa-bangsa itu akan dirusakbinasakan. 
60:13 Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan 
pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu, untuk 
mempersemarak tempat bait kudus-Ku, sebab Aku hendak memuliakan 
tempat kaki-Ku berjejak. 
60:14 Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang 
kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan 
sujud menyembah telapak kakimu; mereka akan menyebutkan engkau 
"kota TUHAN", "Sion, milik Yang Mahakudus, TUHAN Israel." 
60:15 Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, 
dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang Aku akan membuat 
engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. 
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60:16 Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum 
susu kerajaan-kerajaan maka engkau akan mengetahui, bahwa Akulah, 
TUHAN, Juruselamatmu, dan Penebusmu, Yang Mahakuasa, TUHAN 
Yakub. 
60:17 Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, dan sebagai 
ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan 
sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan damai sejahtera dan 
keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. 
60:18 Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di 
negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu; engkau 
akan menyebutkan tembokmu "Selamat" dan pintu-pintu gerbangmu 
"Pujian". 
60:19 Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan 
cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi TUHAN 
akan menjadi penerang abadi bagimu dan TUHANmu akan menjadi 
keagunganmu. 
60:20 Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan 
yang tidak surut, sebab TUHAN akan menjadi penerang abadi bagimu, 
dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. 
60:21 Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki 
negeri untuk selama-lamanya; mereka sebagai cangkokan yang Kutanam 
sendiri untuk memperlihatkan keagungan-Ku. 
60:22 Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling 
lemah akan menjadi bangsa yang kuat; Aku, TUHAN, akan 
melaksanakannya dengan segera pada waktunya. 
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