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2023 THE YEAR TO ARISE AND SHINE #4 
2023 TAHUN BANGKIT JADI TERANG #4 

BREAKOUT 
SUKSES BESAR 

 
 
PEMBUKAAN: 
Di minggu keempat tahun 2023 ini, kita akan 
melanjutkan pembahasan tentang Tahun Bangkit Jadi 
Terang. Hari ini saya mau bagikan satu pesan Tuhan 
berjudul Breakout! 
 
I. TAHUN 2023 AKAN MENJADI TAHUN BREAKOUT 

BESAR.  
a. Definisi breakout. 
 Yang saya maksudkan breakout di sini bukan 

breakout dalam hal kulit yang sedang mengalami 
iritasi dan jerawat parah. 

 Dalam kamus bahasa Inggris, kata breakout punya 
beberapa arti: 

- Juga ada yang mengatakan bahwa breakout: a 
sudden advance to a new level (KEMAJUAN YANG 
TIBA-TIBA MENUJU LEVEL YANG BARU). 

 Saya percaya tidak kebetulan Tuhan itu tiba-tiba 
memunculkan kata ini dalam benak saya. Saya yakin 
di tahun Bangkit Jadi Terang ini Tuhan juga akan 
mengadakan breakout besar dalam hidup saudara. 
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b. Untuk mengalami Breakout yang Besar, kita perlu 
KELUAR MELEPASKAN DIRI DARI “PENJARA” YANG 
MENGURUNG HIDUP KITA. 

 Yesaya 42:6-7 6 "Aku ini, TUHAN, telah memanggil 
engkau untuk maksud penyelamatan, telah 
memegang tanganmu; Aku telah membentuk 
engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian 
bagi umat manusia, MENJADI TERANG UNTUK 
BANGSA-BANGSA, 7 untuk membuka mata yang 
buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari 
tempat tahanan dan MENGELUARKAN ORANG-
ORANG YANG DUDUK DALAM GELAP DARI 
RUMAH PENJARA. 

- Tuhan memanggil kita semua untuk maksud 
penyelamatan! Itu adalah salah satu panggilan 
hidup kita yang utama. 

 Saya ajak dulu kita perhatikan kalimat: orang-orang 
yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. 

- Ini saatnya untuk kita tidak berdiam diri dan 
berpasrah diri, ini waktunya kita melakukan 
forcible escape atau berusaha keluar dengan 
paksa dengan segenap hati dari semua penjara 
yang terus membayangi hidup kita selama sekian 
tahun. 

 
II. 3 PENJARA  YANG HARUS KITA TINGGALKAN 

SUPAYA KITA BISA BERSINAR JADI TERANG 
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1. BANGKIT DAN KELUAR DARI PENJARA 
KEGAGALAN DI MASA LALU. 

 Mikha 7:8  Janganlah bersukacita atas aku, hai 
musuhku! Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun 
pula, sekalipun aku duduk dalam gelap, TUHAN 
akan menjadi terangku. 

- Amsal 24:16a  Sebab tujuh kali orang benar jatuh, 
namun ia bangun kembali. 

 Ada banyak orang yang duduk terpenjara dalam 
kegagalan di masa lalu. 

 Musa adalah seseorang yang hancur dan merasa 
gagal dalam hidupnya. 

 1 Samuel 15:35 Sampai hari matinya Samuel tidak 
melihat Saul lagi, tetapi Samuel berdukacita karena 
Saul. Dan TUHAN menyesal, karena Ia menjadikan 
Saul raja atas Israel. 

 1 Samuel 16:1 Berfirmanlah TUHAN kepada 
Samuel: "Berapa lama lagi engkau berdukacita 
karena Saul? Bukankah ia telah Kutolak sebagai raja 
atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak 
dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, 
orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya 
telah Kupilih seorang raja bagi-Ku." 

 Gagal itu biasa, tetapi jangan terbiasa dengan 
kegagalan. 

- Tetapi sadarilah bahwa anda tidak sama seperti 
saat anda gagal dahulu kala. Anda sudah jauh lebih 
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bertumbuh dan punya pengalaman. Itu sebabnya 
bangkitlah dan coba lagi dan bersinarlah! 

2. BANGKIT DAN KELUAR DARI PENJARA DOSA. 
 Ibrani 12:1 Karena kita mempunyai banyak saksi, 

bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita 
menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu 
merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam 
perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 

 Ada banyak kata asli yang dipakai dalam Alkitab 
untuk menggambarkan kata 'dosa'. Tetapi salah 
satu yang paling kita kenal adalah HAMARTIA. 

- Kata hamartia artinya meleset dan melenceng dari 
sasaran yang seharusnya. 

- Anda tidak bisa dibawa Tuhan maju melesat kalau 
terus meleset dari sasaran. 

- Hakim-hakim 20:15-16 15 Pada hari itu dihitunglah 
jumlah bani Benyamin dari kota-kota lain itu: dua 
puluh enam ribu orang yang bersenjatakan pedang, 
belum termasuk penduduk Gibea, yang terhitung 
tujuh ratus orang pilihan banyaknya. 16 Dari 
segala laskar ini ada tujuh ratus orang pilihan yang 
kidal, dan SETIAP ORANG DARI MEREKA DAPAT 
MENGUMBAN DENGAN TIDAK PERNAH MELESET 
SAMPAI SEHELAI RAMBUT PUN. 

 BERTOBAT DAN BERSINAR KEMBALI! 
- 2 Tawarikh 33:1-2 1 Manasye berumur dua belas 

tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh 
lima tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 2 
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Ia melakukan apa yang jahat di mata TUH AN, 
sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang 
telah dihalaukan TUHAN dari depan orang Israel.    

- 2 Tawarikh 33:10-13 10 Kemudian berfirmanlah 
TUHAN kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi 
mereka tidak menghiraukannya. 11 Oleh sebab itu 
TUHAN mendatangkan kepada mereka panglima-
panglima tentara raja Asyur yang menangkap 
Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan 
rantai tembaga dan membawanya ke Babel. 12 
Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha 
melunakkan hati TUHAN, Allahnya; ia sangat 
merendahkan diri di hadapan Allah nenek 
moyangnya,  13 dan berdoa kepada-Nya. Maka 
TUHAN mengabulkan doanya, dan mendengarkan 
permohonannya. Ia membawanya kembali ke 
Yerusalem dan memulihkan kedudukannya 
sebagai raja. Dan Manasye mengakui, bahwa 
TUHAN itu Allah. 

- Ketika ada pertobatan, maka Tuhan mengabulkan 
doa Manasye. Ingat Yesaya 59 tadi bahwa DOSA 
MEMBUAT TUHAN TIDAK DENGAR DOA KITA, 
tetapi sebaliknya PERTOBATAAN MEMBUAT 
TUHAN MEDENGAR DAN BAHKAN 
MENGABULKAN DOA KITA. 

3. BANGKIT DAN KELUAR DARI PENJARA 
KEBENCIAN/EMOSI YANG MERUSAK. 
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 1 Yohanes 2:9-11 9 Barangsiapa berkata, bahwa ia 
berada di dalam terang, tetapi ia membenci 
saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai 
sekarang. 10 Barangsiapa mengasihi saudaranya, 
ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia 
tidak ada penyesatan. 11 Tetapi barangsiapa 
membenci saudaranya, ia berada di dalam 
kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak 
tahu ke mana ia pergi, karena kegelapan itu telah 
membutakan matanya. 

 KUNCI keluar dari “penjara” ini adalah 
MENGAMPUNI! 

- Mari belajar dari Tuhan Yesus. Pilihlah 
mengampuni. Pilihlah menjaga hati. Pilihlah 
keluar dari semua penjara kebencian yang 
membelenggu hidup kita, baik disaat ini apalagi 
juga di masa lalu kita. 

 
PENUTUP: 
Bersama dengan Tuhan, mari kita berjuang untuk keluar 
dari semua penjara hidup kita, khususnya penjara 
kegagalan, penjara dosa, dan penjara kebencian. Ini 
waktunya kita menerobos, keluar dan mengalami 
kelepasan dan terang yang ajaib dari Tuhan. 


