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2023 THE YEAR TO ARISE AND SHINE #1 
2023 TAHUN BANGKIT JADI TERANG #1 

WALKING WITH THE LIGHT 
BERJALAN DENGAN TERANG 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita ada 
di hari pertama di tahun 2023. Dan luarbiasa sekali 
karena sejak hari pertama kita menginjakkan kaki kita di 
tahun ini, kita sudah memulainya bersama dengan 
Tuhan. Percayalah bahwa TIDAK ADA START/AWAL 
YANG LEBIH BAIK KETIMBANG KITA MEMULAINYA 
BERSAMA DENGAN TUHAN. 
 Anda mau memulai hari? Mulai hari bersama 

dengan Tuhan. 
 Anda mau menikah dan mau mengawali rumah 

tangga anda? Mulailah bersama Tuhan. 
 Anda mau berangkat kerja atau pertama kali 

membuka toko dan bisnis? Mulailah bersama 
Tuhan. 

 Demikian juga dengan kita semuanya di tempat ini. 
Kita punya start bagus di awal tahun 2023 ini? 
Mulailah bersama dengan Tuhan! Anda berada di 
tempat yang tepat, karena saya percaya kehadiran 
kita di rumah Tuhan hari ini tidak akan pernah sia-
sia! 
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 Apalagi setiap awal tahun, gereja kita akan selalu 
membagikan pesan-pesan penting dari Tuhan 
sekaligus rhema-rhema yang Tuhan berikan melalui 
gereja kita yang akan menjadi pedoman serta 
tuntunan sepanjang tahun itu. 

 Itu sebabnya hari ini saya mau membagikan satu 
rhema dan pesan profetik yang Tuhan berikan 
untuk seluruh jemaat keluarga Allah. Apakah 
saudara siap? 

 TAHUN 2023 ADALAH THE YEAR TO ARISE AND 
SHINE! 

 
I. TAHUN 2023 ADALAH TAHUN BANGKIT JADI 

TERANG! 
a. Tahun 2023 akan menjadi tahun yang sangat 

terang buat anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan! 
 Bagi dunia, tahun 2023 bisa menjadi tahun yang 

gelap, tetapi bagi kita, tahun 2023 akan menjadi 
tahun yang sangat terang! 

 Bagi orang dunia, banyak mereka yang takut 
memasuki tahun 2023. Mereka memasuki tahun ini 
dengan langkah yang berat dan penuh keraguan, 
tetapi kalau anda dengarkan kotbah pergantian 
tahun semalam, tahun 2023 ini kita masuki dan 
jalani dengan langkah yang pasti! 

b. TAHUN YANG GELAP VS TAHUN YANG TERANG. 
 Kalau saudara ada di tempat gelap, biasanya apa 

yang saudara rasakan? 
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 Bukankah itu yang dialami bangsa Israel ketika 
Tuhan menghajar Mesir dengan tulah demi tulah. 
Salah satu tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir 
adalah kegelapan! 

- Keluaran 10:21-23 21 Berfirmanlah TUHAN kepada 
Musa: "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya 
datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang 
dapat meraba gelap itu." 22 Lalu Musa 
mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah 
gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama tiga hari. 
23 Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, 
juga tidak ada orang yang dapat bangun dari 
tempatnya selama tiga hari; TETAPI PADA SEMUA 
ORANG ISRAEL ADA TERANG DI TEMPAT 
KEDIAMANNYA. 

 
II. AYAT RHEMA UNTUK TAHUN 2023. 
Kita akan baca ayat rhema yang menjadi dasar “tahun 
2023 tahun untuk bangkit jadi terang”. Saya ajak kita 
baca dengan penuh iman dan kita percaya bahwa inilah 
rencana Tuhan atas setiap kita di tahun ini. 
a. Yesaya 49:5 Maka sekarang firman TUHAN, yang 

membentuk aku sejak dari kandungan untuk 
menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub 
kepada-Nya, dan supaya Israel dikumpulkan 
kepada-Nya — maka aku dipermuliakan di mata 
TUHAN, dan Allahku menjadi kekuatanku —, 
firman-Nya: 
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 Tuhanlah yang membentuk kita sejak dari 
kandungan ibu kita. 

- Mazmur 139:16 mata-Mu melihat selagi aku bakal 
anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-
hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun 
dari padanya. 

b. Yesaya 49:6 "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk 
menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku 
Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang 
Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan 
membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-
bangsa supaya keselamatan yang dari pada-Ku 
sampai ke ujung bumi." 

 Saya suka ketika Tuhan berkata “terlalu sedikit”. 
- Artinya Tuhan sudah menyiapkan satu porsi yang 

jauh lebih besar untuk anda semuanya! 
 Dan Tuhan juga berkata: Aku akan membuat 

engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa 
supaya keselamatan yang dari padaKu sampai ke 
ujung bumi! 

- Tahun 2023 banyak orang memprediksi gelap, 
tetapi justru mulai tahun 2023 ini terang dalam 
hidupmu akan semakin bersinar dan semakin 
waktu akan semakin bersinar terang! 

 
III. BAGAIMANA KITA BISA MENGALAMI 2023 

SEBAGAI TAHUN BANGKIT JADI TERANG? 
1. JANGAN TAKUT DENGAN GELAP. 
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 Ketakutan hanya akan melumpuhkan. 
- Dan firman Tuhan berkata di Amsal 24:10 Jika 

engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah 
kekuatanmu. 

 Mazmur 27:1-6, 13-14 1 DARI DAUD. TUHAN 
ADALAH TERANGKU DAN KESELAMATANKU, 
KEPADA SIAPAKAH AKU HARUS TAKUT? TUHAN 
adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku 
harus gemetar? 2 Ketika penjahat-penjahat 
menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni 
semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah 
yang tergelincir dan jatuh. 3 Sekalipun tentara 
berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku; 
sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam 
hal itu pun aku tetap percaya.  4 Satu hal telah 
kuminta kepada TUHAN, itulah yang kuingini: diam 
di rumah TUHAN seumur hidupku, menyaksikan 
kemurahan TUHAN dan menikmati bait-Nya.  5 
Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada 
waktu bahaya; Ia menyembunyikan aku dalam 
persembunyian di kemah-Nya, Ia mengangkat aku 
ke atas gunung batu.  6 Maka sekarang tegaklah 
kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku; dalam 
kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban 
dengan sorak-sorai; aku mau menyanyi dan 
bermazmur bagi TUHAN. 13 Sesungguhnya, aku 
percaya akan melihat kebaikan TUHAN di negeri 
orang-orang yang hidup! 14 Nantikanlah TUHAN! 
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Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Ya, 
nantikanlah TUHAN! 

 Yesaya 42:16  Aku mau memimpin orang-orang 
buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau 
membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak 
mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang 
di depan mereka menjadi terang dan tanah yang 
berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-
hal yang hendak Kulakukan kepada mereka, yang 
pasti akan Kulaksanakan 

- Pertama, Tuhan mau memimpin kita di tahun 2023 
ini. Di tahun 2023, semua orang rasanya buta dan 
tidak tahu arah pasti. Tetapi bagi setiap kita, Tuhan 
berjanji akan memimpin kita.  

- Kedua, Tuhan mau membawa kita berjalan di 
jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Artinya Tuhan 
mau bawa anda dan saya ke next level yang mana 
kita belum pernah alami sebelumnya. Saya 
percaya Tuhan sanggup bukakan pintu-pintu baru 
yang tidak anda kenal sebelumnya. 

- Ketiga, Tuhan berjanji akan membuat kegelapan di 
depan kita menjadi terang! Artinya sekalipun 
sekeliling kita gelap gulita, tetapi kegelapan itu 
tidak berlaku buat kita! 

- Bahkan yang keempat, Tuhan membuat tanah 
yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. 
Hidup saudara yang selama ini banyak naik dan 
turun, banyak pasang dan surut, banyak kelak 
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kelok masalah dan tantangan akan dibuat jadi 
jalan tol bebas hambatan! Hidup saudara yang 
tadinya begitu lambat justru akan alami percepatan 
yang luarbiasa! 

2. KITA HARUS TERUS BERJALAN BERSAMA SANG 
TERANG! 

 Yohanes 8:12 Maka Yesus berkata pula kepada 
orang banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; 
barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan 
dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai 
terang hidup." 

 Belajar dari Daud ketika dia sedang menghadapi 
masalah akibat Ziklag dibakar oleh Amalek. 

- Itu sebabnya DI TENGAH MASALAH DAN 
KEGELAPAN, JANGAN SAMPAI KITA SALAH AMBIL 
RESPON! 

 Dan perhatikan bahwa firman Tuhan berkata: 
barangsiapa mengikut Aku, dia tidak akan berjalan 
dalam kegelapan. 

- Kita yang harus mengikuti Tuhan dan bukan Tuhan 
yang harus mengikuti kita. 

- Kata “mengikut” dalam bahasa aslinya artinya 
“properly to be in the same way with (specifically 
as a disciple)”  atau ada di jalan yang sama dengan 
tepat, khususnya sebagai murid. 

- Kalau anda mengenal firman Tuhan, maka 
sepanjang hidup anda akan ada pelita dan terang 
bagi setiap jalan hidup saudara. 
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3. MEMPERSIAPKAN EKSTRA MINYAK SEJAK AWAL 
TAHUN. 

 Keluaran 27:20 "Haruslah kauperintahkan kepada 
orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu 
minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, 
supaya orang dapat memasang lampu agar tetap 
menyala. 

- Di tengah dunia yang semakin gelap, kita butuh 
lampu dan pelita kita tetap menyala. 

- Dan supaya lampu dan pelita kita tetap menyala, 
kita butuh minyak yang melimpah. 

- Pelita yang menyala bicara tentang kondisi 
manusia roh kita yang berkobar.  

 Itu sebabnya juga di setiap awal tahun kita selalu 
mengoleskan minyak urapan untuk seluruh 
jemaat. 

 
PENUTUP: 
Imani bahwa tahun ini kita tidak akan mengalami 
kegelapan. Jangan takut dan teruslah berjalan bersama 
Sang Terang dan pastikan ada minyak ekstra yang 
membangkitkan roh saudara! 
 
 
 


