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KUASA KEBANGKITAN KRISTUS

YESAYA 60
1 Bangkitlah, menjadi
teranglah, sebab terangmu
datang, dan kemuliaan TUHAN
terbit atasmu.

YESAYA 60:1-2
1 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang,
dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu.
2 Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan
kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN
terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.
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YESAYA 60:1-2
1 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang,
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kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN
terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.
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BANGKIT & BERSINAR
• Apakah masih ada ‘kegelapan’
dalam hidupku?
• Bagaimana saya dapat
mengalahkan ‘kegelapan’ itu?
• Apakah saya harus benar-benar
bersinar?
• Dapatkah saya hanya percaya
pada Tuhan Yesus tanpa harus
bersinar?
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SEMAK yang MENYALA
KELUARAN 3
10 Jadi sekarang, pergilah,
Aku mengutus engkau
kepada Firaun untuk
membawa umat-Ku, orang
Israel, keluar dari Mesir.“

God revealed Himself to Moses as a majestic light in the
burning bush. And indeed God wanted to bring Moses to
arise from his 40 years hibernation!
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SEMAK yang MENYALA
KELUARAN 3
11 Tetapi Musa berkata
kepada Allah: "Siapakah
aku ini, maka aku yang
akan menghadap Firaun
dan membawa orang Israel
keluar dari Mesir?“

DARK SIDE OF MOSES:
1. Lost of identity
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SEMAK yang MENYALA
KELUARAN 3
13 Lalu Musa berkata
kepada Allah: "Tetapi
apabila aku mendapatkan
orang Israel dan berkata
kepada mereka:

13 Lalu Musa berkata kepada Allah: "Tetapi apabila aku
mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka:
Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,
dan mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang namaNya? --apakah yang harus kujawab kepada mereka?"
DARK SIDE OF MOSES:
1. Lost of identity
2. Lack of knowledge of God

7

SEMAK yang MENYALA
KELUARAN 3
Allah nenek moyangmu
telah mengutus aku
kepadamu, dan mereka
bertanya kepadaku:
bagaimana tentang namaNya? –apakah yang harus
kujawab kepada mereka?"
13 Lalu Musa berkata kepada Allah: "Tetapi apabila aku
mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka:
Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,
dan mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang namaNya? --apakah yang harus kujawab kepada mereka?"
14 Firman Allah kepada Musa: "AKU ADALAH AKU." Lagi
firman-Nya: "Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu:
AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu.“
15 Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa:
"Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: TUHAN, Allah
nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah
Yakub, telah mengutus aku kepadamu: itulah nama-Ku
untuk selama-lamanya dan itulah sebutan-Ku turuntemurun.
DARK SIDE OF MOSES:
1. Lost of identity
2. Lack of knowledge of God
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SEMAK yang MENYALA
KELUARAN 4
1 Lalu sahut Musa:
"Bagaimana jika mereka tidak
percaya kepadaku dan tidak
mendengarkan perkataanku,
melainkan berkata: TUHAN
tidak menampakkan diri
kepadamu?“

DARK SIDE OF MOSES:
1. Lost of identity
2. Lack of knowledge of God
3. So much doubt
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SEMAK yang MENYALA
KELUARAN 4
10 Lalu kata Musa kepada
TUHAN: "Ah, Tuhan, aku ini
tidak pandai bicara, dahulupun
tidak dan sejak Engkau
berfirman kepada hambaMupun tidak, sebab aku berat
mulut dan berat lidah."

EXODUS 4
11 So the Lord said to him, “Who has made man’s mouth?
Or who makes the mute, the deaf, the seeing, or the blind?
Have not I, the Lord? 12 Now therefore, go, and I will be
with your mouth and teach you what you shall say.”
Tetapi TUHAN berfirman kepadanya: "Siapakah yang
membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang
bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta;
bukankah Aku, yakni TUHAN?
12 Oleh sebab itu, pergilah, Aku akan menyertai lidahmu
dan mengajar engkau, apa yang harus kaukatakan."
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DARK SIDE OF MOSES:
1. Lost of identity
2. Lack of knowledge of God
3. So much doubt
4. Occupied with weaknesses
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SEMAK yang MENYALA
KELUARAN 4
13 Tetapi Musa berkata:
"Ah, Tuhan, utuslah
kiranya siapa saja yang
patut Kauutus.“

DARK SIDE OF MOSES:
1. Lost of identity
2. Lack of knowledge of God
3. So much doubt
4. Occupied with weaknesses
5. Trauma in the past that tempted him to just run away
from God
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SEMAK yang MENYALA
IBRANI 11
27 Karena iman maka ia
telah meninggalkan Mesir
dengan tidak takut akan
murka raja. Ia bertahan
sama seperti ia melihat
apa yang tidak kelihatan.

27 By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the
king: for he endured, as seeing him who is invisible.
Do not keep looking on what is visible because it may
deceive us.
Do not keep looking on us, but let’s look on Him who is
that Light!
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ANAK-ANAK TERANG yang
MENGALAHKAN KEGELAPAN
EFESUS 5
8 Memang dahulu kamu adalah
kegelapan, tetapi sekarang kamu
adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu hiduplah sebagai anakanak terang,
EFESUS 5:8-10
8 Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang
kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah
sebagai anak-anak terang,
9 karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan
dan kebenaran,
10 dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.
NOW you are light in the Lord!
It is impossible to say that we are in the Lord but we
choose not to shine!
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ANAK-ANAK TERANG yang
MENGALAHKAN KEGELAPAN
EFESUS 5
9 karena terang hanya berbuahkan
kebaikan dan keadilan dan
kebenaran,
10 dan ujilah apa yang berkenan
kepada Tuhan.
EFESUS 5:8-10
8 Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang
kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah
sebagai anak-anak terang,
9 karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan
dan kebenaran,
10 dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.
NOW you are light in the Lord!
It is impossible to say that we are in the Lord but we
choose not to shine!
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ANAK-ANAK TERANG yang
MENGALAHKAN KEGELAPAN
EFESUS 5
11 Janganlah turut mengambil
bagian dalam perbuatan-perbuatan
kegelapan yang tidak berbuahkan
apa-apa, tetapi sebaliknya
telanjangilah perbuatan-perbuatan
itu.
EFESUS 5:11-12
11 Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatanperbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa,
tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu.
12 Sebab menyebutkan sajapun apa yang dibuat oleh
mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah
memalukan.
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ANAK-ANAK TERANG yang
MENGALAHKAN KEGELAPAN
EFESUS 5
12 Sebab menyebutkan sajapun
apa yang dibuat oleh mereka di
tempat-tempat yang
tersembunyi telah memalukan.

EFESUS 5:11-12
11 Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatanperbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa,
tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu.
12 Sebab menyebutkan sajapun apa yang dibuat oleh
mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah
memalukan.
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ANAK-ANAK TERANG yang
MENGALAHKAN KEGELAPAN
EFESUS 5
13 Tetapi segala sesuatu yang
sudah ditelanjangi oleh terang
itu menjadi nampak, sebab
semua yang nampak adalah
terang.
EFESUS 5:13-14
13 Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh
terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak
adalah terang.
14 Itulah sebabnya dikatakan: "Bangunlah, hai kamu yang
tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus
akan bercahaya atas kamu."
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ANAK-ANAK TERANG yang
MENGALAHKAN KEGELAPAN
EFESUS 5
14 Itulah sebabnya dikatakan:
"Bangunlah, hai kamu yang
tidur dan bangkitlah dari antara
orang mati dan Kristus akan
bercahaya atas kamu."
EFESUS 5:13-14
13 Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh
terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak
adalah terang.
14 Itulah sebabnya dikatakan: "Bangunlah, hai kamu yang
tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus
akan bercahaya atas kamu."
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Aku melangkah jalani hidup ini
Bersama dengan waktu yang terus melaju
Untuk apakah aku ada di sini Tuhan
Kalau bukan untuk melayani-Mu
Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan
Bersama dengan segala yang ku miliki
Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu
Menyelamatkan jiwa yang terhilang
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Bangkitkan aku, bangkitkan aku
Jadikan aku hamba-Mu yang setia
Bangkitkan aku, Bangkitkan aku
Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan
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