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EXPERIENCING GOD DEEPER #4 

MENGALAMI TUHAN LEBIH DALAM #4 

GOD WHO LIGHTS DARKNESS 

ALLAH YANG MENERANGI KEGELAPAN 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu ini saya akan membagikan kepada kita satu 

dimensi lagi dari Experiencing God Deeper/Mengalami 

Tuhan Lebih Dalam, yaitu: Allah yang Menerangi 

Kegelapan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan 

(Padahal Tuhan itu Terang), maka Terang Tuhan itu akan 

menerangi semua kegelapan dalam hidup kita.  

 

I. TUHAN MAU MENERANGI SEMUA KEGELAPAN 
DALAM HIDUP KITA.  
a. Kita harus mengerti, bahwa MEDAN PEPERANGAN 

KITA ADALAH DI DUNIA YANG GELAP. 
 Alkitab berkata bahwa peperangan kita 

bukanlah melawan darah dan daging, 
melainkan melawan pemerintah-pemerintah, 
penguasa-penguasa, penghulu-penghulu 
DUNIA YANG GELAP ini, melawan roh-roh jahat 
di udara. 
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 Siapa yang menyukai dunia bawah air atau 
kehidupan di laut? 

b. Jadi dari perumpamaan tentang kedalaman laut 
saja, kita bisa lihat dan merasakan PERBEDAAN 
ANTARA TERANG DAN GELAP: 
 Sukacitanya berbeda: Jika kita hidup dalam 

terang, maka kita akan rasakan betapa indahnya 
hidup ini, hidup rasanya tenang, penuh damai 
dan sukacita yang dari Tuhan. Tetapi jika kita 
hidup dalam gelap, maka hidup kita penuh 
dengan ketakutan, kesepian, hidup rasanya tidak 
tenang, dan banyak hal yang seolah mencekam 
kita serta menggelisahkan kita. 

 Berkatnya berbeda: Jika kita hidup dalam terang, 
maka kita akan hidup dalam Open Heaven / 
Surga Terbuka dan berkat-berkatNya dicurahkan 
sampai berkelimpahan. Sebaliknya, orang yang 
hidup di dalam gelap, hidup di bawah langit 
tertutup, ini yang membuat segalanya jadi sukar 
dan terbatas dalam hidup kita.  

 Karakternya berbeda: Jika kita hidup dalam 
terang, pastilah bentuk karakter kita berubah; 
ada karakter ilahi Kristus yang bersinar melaui 
hidup kita: kasih, kesabaran, kebaikan, 
kemurahan hati, penguasaan diri, kesetiaan, 
penundukan diri, ketaatan, dst. Sebaliknya, jika 
kita hidup di dalam gelap, maka karakter kita juga 
menjadi gelap: egois, penuh amarah, 
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memberontak, mau menang sendiri, 
perselisihan, iri hati, roh pemecah, kedengkian, 
kemabukan, dst. 

 Itu sebabnya Orang yang hidup dalam Kuasa 
Kegelapan, sangat menderita:  

c. Tapi berita baiknya: KEGELAPAN TIDAK AKAN 
BERTAHAN SELAMA-LAMANYA! 
 Yesaya 8:23  TETAPI TIDAK SELAMANYA AKAN 

ADA KESURAMAN UNTUK NEGERI YANG 
TERIMPIT ITU. Kalau dahulu TUHAN 
merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, 
maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan 
ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah 
bangsa-bangsa lain. 

 Katakan Deklarasi Profetik ini dengan penuh 
iman: tidak selamanya kesuraman ini! Terang 
Tuhan terbit atasku! KemuliaanNya bersinar 
dalam hidupku! 

 Sehabis gelap yang mengerikan, akan terbit 
terang yang melegakan! 

 Percayalah situasi negatif hidup saudara akan 
diubah dan dibalik Tuhan menjadi positif! 

 
II. APA SAJA YANG TERJADI KETIKA TERANG TUHAN 

BERSINAR ATAS HIDUP KITA? 
1. KETIKA TERANG DATANG, KEGELAPAN SIRNA. 
 Yesaya 9:1 BANGSA YANG BERJALAN DI DALAM 

KEGELAPAN TELAH MELIHAT TERANG YANG 
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BESAR; mereka yang diam di negeri kekelaman, 
atasnya terang telah bersinar.  

- Kata ‘Kegelapan’ di sini berasal dari kata CHOSEK 
yang artinya: kegelapan, penderitaan, 
kehancuran, kematian, ketidaktahuan, 
kesedihan, kejahatan, ketidakjelasan. 

- Kata ‘Kekelaman’ di sini juga sama dengan yang 
dipakai Daud dalam Mazmur 23, yaitu Shadow of 
Death atau bayang-bayang maut. 

 Kesaksian:  
2. KETIKA TERANG DATANG, SUKACITA DATANG! 
 Mazmur berkata: jiwaku mengharapkan Tuhan 

lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi, 
lebih dari pada pengawal mengharapkan pagi. 

 Kesaksian:  
3. KETIKA TERANG DATANG, KEPASTIAN DATANG! 
 Kegelapan selalu menimbulkan ketidakpastian 

dan kebimbangan. Tapi terang membawa 
kepastian yang luarbiasa. 

- Yohanes 12:35 berkata bahwa barangsiapa 
berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke 
mana ia pergi. 

 Kesaksian: 
4. KETIKA TERANG DATANG, PERUBAHAN TERJADI.  
 Satu perubahan luarbiasa yang kita alami bukan 

sekedar perubahan eksternal, tapi lebih dari itu 
adalah perubahan internal. Bukan sekedar 
situasi dan kondisi kita yang berubah, tapi pola 
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pikir kita, tabiat kita, kebiasaan kita, karakter 
kita.  

 Kesaksian:  
 
III. RAHASIA MENGALAMI TERANG TUHAN. 

1. PASTIKAN YESUS LAHIR DI HATI KITA DAN SEGALA 
ASPEK HIDUP KITA. 
 Rahasia paling utama untuk bisa hidup dalam 

terang dan mengalami terang, adalah 
mengijinkan Yesus lahir dalam hati kita. 

- Yesaya 9:5  SEBAB SEORANG ANAK TELAH LAHIR 
UNTUK KITA, seorang putera telah diberikan 
untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas 
bahunya, dan namanya disebutkan orang: 
Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang 
Kekal, Raja Damai. 

 Ketika Yesus lahir dalam hati anda, maka 
sesungguhnya terang itu sudah ada dalam 
hidup saudara. Sebab Yesus adalah terang! 

- Yohanes 12:46  Aku telah datang ke dalam dunia 
sebagai terang, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam 
kegelapan. 

 Menjelang hari Natal tahun ini, mungkin ada di 
antara saudara yang sudah puluhan tahun 
merayakan Natal tetapi sebenarnya belum 
sungguh-sungguh mengalami Natal. 
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 Ketika ada terang, mungkin perubahan tidak 
terjadi langsung dalam sekejap. Namun 
percayalah bahwa terang akan menjadi awal 
mula perubahan! Kelahiran Yesus dalam hidup 
saudara akan menjadi titik awal perubahan 
yang akan terjadi dalam hidup saudara. 

2. ALAMI PERTOBATAN SEJATI DAN TERUS ISI HIDUP 
KITA DENGAN KEBENARAN FIRMAN. 
 Yesaya 59:9-10   9 Sebab itu keadilan tetap jauh 

dari pada kami dan kebenaran tidak sampai 
kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, 
tetapi hanya kegelapan belaka, menanti-
nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam 
kekelaman. 10 Kami meraba-raba dinding seperti 
orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak 
punya mata; kami tersandung di waktu tengah 
hari seperti di waktu senja, duduk di tempat 
gelap seperti orang mati. 

 Niniwe tadinya adalah kota dan bangsa yang 
berjalan dalam kegelapan. 

 Hari ini Tuhan gerakan saya untuk 
mengingatkan saudara untuk terus hidup dalam 
pertobatan! Saudara mungkin sudah percaya 
Tuhan bahkan sudah terima Yesus, dan saudara 
mulai hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. 

 Mazmur 97:11   TERANG SUDAH TERBIT BAGI 
ORANG BENAR, dan sukacita bagi orang-orang 
yang tulus hati.  
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- Mazmur 112:4  DI DALAM GELAP TERBIT 
TERANG BAGI ORANG BENAR; pengasih dan 
penyayang orang yang adil. 

 

PENUTUP: 

Itu sebabnya hiduplah dalam kebenaran, dan lihatlah 

terang Tuhan akan bersinar semakin terang dan 

membuat hidup Anda terang benderang, terang bagi 

bangsa-bangsa, kesaksian yang luarbiasa dan 

memuliakan Tuhan.  

 


