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Apakah saudara pernah berada di dalam kegelapan?  Yang saya maksudkan benar-benar tidak ada terang.  

Apakah saudara pernah ada di tempat yang cahayanya redup?  Ingatlah seperti apa rasanya jika: tidak 

ada terang, berada di tempat yang sangat dan sama sekali gelap. 

 

Saya sedang bepergian melalui Guatemala bagian utara mencoba mencari tempat tinggal suku Maya 

kuno, dimana para arkeolog sedang bekerja disana.  Ketika kami menuju ke tenda sudah larut malam, 

pemandangan diluar seperti Jurassic Park: tenda-tenda yang besar dan sangat besar dan para ilmuwan 

berjalan di sekitar benda-benda yang berdebu dan mengamati potongan-potongan tulang dan pecahan-

pecahan tembikar.  Kami mulai melihat semua hal-hal yang berbeda ketika potongan-potongan tersebut 
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dikeluarkan.  Kami menjadi tertarik untuk mempelajari dan melihat lebih banyak, maka kami ingin pergi 

ke hutan dan melihat tempat penggalian yang sebenarnya.  Salah satu arkeolog berkata, “Oke.  Kamu 

mengambil jalan kecil ini dan kamu mengikuti jalan itu.” 

 

Jadi kami terdorong untuk pergi masuk ke hutan, sahabat saya dan saya.  Kami mulai masuk ke hutan dan 

menemukan batu yang sangat besar yang diukir dengan prasasti suku Maya.  Dan kami terus masuk ke 

hutan dan kami melihat tempat para arkeolog terbuka dimana mereka sebenarnya bekerja dan menggali 

benda-benda yang ada di dalam tanah untuk dipelajari.  Diatas sana kami melihat sebuah bukit, sebuah 

gundukan tanah yang dulu merupakan sebuah piramid yang telah berubah menjadi hutan.  Maka kami 

cepat-cepat menuju ke hutan untuk mendaki dan melihat dari atas.  Kami mendaki sampai ke puncaknya 

dan kemudian turun menuju ke tempat penggalian yang lain dan terus berjalan, semakin masuk dan 

semakin masuk jauh ke dalam hutan. 

 

Kemudian kami menyadari bahwa hari cepat sekali menjadi gelap di dalam hutan, dan kami sadar kalau 

kami tidak membawa penerangan apapun.  Sekarang kami berada jauh dari tenda maka kami berputar 

dan mulai cepat-cepat kembali ke tenda kami, berharap bisa kembali sementara masih ada cahaya redup 

supaya kami bisa melihat jalan.  Dalam waktu beberapa menit saja, tidak ada cahaya bulan maupun 

bintang yang dapat dilihat melalui langit-langit hutan yang ada diatas kami. Kelihatan hitam pekat.  

Bahkan saya tidak dapat melihat tangan saya yang saya letakkan di depan wajah saya.  Kami tersesat di 

hutan dan di dalam kegelapan. 

 

Maka kami mulai berkerja sama.  Teman saya akan naik dalam satu arah, dan dia akan mencoba melihat 

cahaya dari tenda.  Saya terus-menerus memanggil namanya sehingga jika dia tidak melihat apa-apa, dia 

dapat mencari jalannya, kembali ke tempat kami semula.  Kami terus melakukannya yang kelihatannya 

seperti sebuah kekekalan, tanpa ada hasil, tidak ada apa-apa.  Semua yang kami lihat hanyalah gelap. 

 

Akhirnya saya mendengar dia keluar, “Aku melihat cahaya!  Aku melihat cahaya!”  Mata saya terbuka 

lebar dan saya mulai cepat-cepat pergi ke arah dimana dia berteriak, “Aku melihat cahaya!  Aku melihat 

cahaya!”  Dan kemudian, kami berdua bersama-sama mulai cepat-cepat menuju ke terang yang redup 
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tersebut yang kami lihat dari kejauhan; dan ketika kami semakin dekat maka cahaya tersebut terlihat 

semakin besar dan semakin terang, semakin dekat semakin besar dan semakin terang.  Kami hampir 

jatuh ketika menuju ke tenda karena kami buru-buru menuju ke tenda, supaya keluar dari kegelapan dan 

menuju ke cahaya yang ada di tenda.  Setelah itu baru kami menyadari bahwa tidak ada seorangpun yang 

tahu kalau kami pergi masuk ke hutan.  Mereka semua sedang duduk berkeliling menikmati api di sekitar 

tenda dan tidak seorangpun yang datang membawa lampu untuk kami dan menyelamatkan kami dari 

kegelapan dan membawakan kami lampu.  

 

Sekarang masing-masing kita, saudara dan saya, apakah kita sadar atau tidak, kita adalah peserta-peserta 

dalam perjuangan yang besar, perjuangan kosmik antara terang dan gelap.  Milyaran orang terhilang di 

dalam hutan di dalam kegelapan dengan tanpa ada cahaya.  Saudara lihat, kita adalah bagian dari konflik 

kosmik, saudara dan saya, konflik antara terang dan gelap.  Ini merupakan konflik akhir, dan yang telah 

ada sejak permulaan segala waktu.  Ini merupakan bentrokan antara terang dan gelap, bentrokan antara 

satu-satunya Allah yang benar dengan setan.  Saya tidak tahu apakah kita menyadari hal ini.  Saya tidak 

tahu apakah kita menyadari besarnya perjuangan ini. 

 

Kita mencoba-coba dalam kegelapan dan bermain-main dengan dosa.  Kita puas dengan duduk di tenda 

di dalam gereja sementara orang-orang lain bisa mati dan masuk neraka di dalam kegelapan.  Apakah kita 

menyadari bahwa kita, saudara dan saya, adalah bagian dari perjuangan kosmik antara terang dan gelap?  

Inilah yang diceritakan Injil Yohanes:  konflik kosmik antara terang dan gelap.  Injil Matius membukanya 

dengan silsilah Yesus.  Injil Markus dan Lukas memulai dengan menceritakan tentang Yohanes Pembaptis.  

Yohanes juga tetap diceritakan di bagian selanjutnya.  Injil Yohanes dimulai dengan perkataan: pada 

mulanya adalah Firman. 

 

Marilah kita melihat bersama-sama ayat pembuka dari Injil Yohanes: Yohanes 1:1-5.  Mari kita 

membukanya bersama-sama.  Yohanes 1:1-5: “Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama 

dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.  Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.  Segala sesuatu 

dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.  

Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.  Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan 

kegelapan itu tidak menguasainya.” 
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Sejak permulaan dari segala waktu ada konflik antara terang dan gelap.  Dalam Kejadian 1 kita melihat 

bahwa tindakan Allah yang pertama dalam penciptaan adalah menciptakan terang.  Firman itu berbicara 

dan jadilah terang.  Tetapi sesudah itu kita melihat adaya konflik, kegelapan berusaha menguasai terang.  

Dalam Kejadian 3 kita melihat Adam memilih untuk berpaling dari terang dan mengikuti jalannya sendiri, 

rencananya sendiri, perjalanannya sendiri menuju ke kegelapan. 

 

Dunia kita, dunia kita ada di dalam kegelapan dan ada dibawah penghakiman Allah.  Sebagai akibat dari 

dosa yang masuk ke dalam dunia, Allah harus memisahkan dirinya dari manusia dan memberikan 

penghakiman atas semua ciptaan.  Dunia kita ada di dalam kegelapan dan ada di bawah penghakiman 

Allah.  Kita mungkin berpikir bahwa dunia kita sudah menjadi sifatnya baik.  Kita mungkin berpikir bahwa 

dunia kita sudah menjadi sifatnya netral.  Tetapi Alkitab mengajarkan, sejak dari permulaan sampai akhir, 

dunia diciptakan baik, tetapi sejak jatuh dalam dosa, dunia kita berada di dalam kegelapan, sudah 

menjadi sifatnya jahat. 

 

Dunia cenderung menuju kepada kehancuran, berusaha menguasai kegelapan.  Hal ini terjadi sejak 

permulaan umat manusia.  Ini merupakan bukti sepanjang cerita Alkitab yang telah kita pelajari sebagai 

keluarga beriman tahun ini yaitu tahun 2010.  Kita telah melihatnya berkali-kali seluruh halaman-halaman 

Alkitab yang telah kita bahas mengenai kisah pembebasan.  Inilah yang terjadi pada jaman Nuh.  Inilah 

yang terjadi pada jaman Menara Babel dan pada jaman Abraham, Musa, dan Daud.  Inilah yang terjadi 

pada jaman hakim-hakim, raja-raja, dan nabi-nabi. 

 

Saudara melihat sepanjang sejarah manusia, umat manusia telah berusaha menciptakan sistem dan 

susunan dan masyarakat seluruhnya berdasarkan pusat yang salah, didasarkan pada manusia sebagai 

pusat alam semesta daripada Allah sebagai pusat.  Kegelapan berusaha membelit pemahaman kita dan 

menempatkan diri kita sendiri sebagai pusat, seolah-olah kita ada di dalam kontrol takdir kita sendiri.  

Dan agama merupakan usaha manusia yang tertinggi untuk mengerti dan mengontrol dunianya sendiri. 
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Yohanes 3:19-20 mengatakan, “Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi 

manusia lebih menyukai kegelapan dari pada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.  Sebab 

barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-

perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.”  Bukan hanya dunia kita yang berada di dalam kegelapan dan 

berada di bawah penghakiman Allah, tetapi masing-masing kita, saudara dan saya, telah berbuat jahat 

dan telah memilih kegelapan daripada terang.  Kita dihukum karena hubungan asmara yang 

memberontak dengan kegelapan.  Ketidakpercayaan merupakan hubungan asmara dengan kegelapan. 

 

Kita bukan orang-orang yang tidak berdosa yang hidup di dalam dunia yang gelap ini.  Kita adalah orang-

orang yang bersalah yang layak dihukum mati karena pemberontakan kita dan kebencian kita terhadap 

terang.  Saudara lihat, di dalam kegelapan saudara dan saya mengira kita dapat menjadi raja, kita dapat 

mendirikan dunia di sekitar kita.  Tetapi jika kita datang kepada terang, kita harus mengenal bahwa hanya 

ada satu-satunya Raja alam semesta yang benar dan penguasa atas segala sesuatu, yaitu Tuhan.  Kita 

tidak dapat mengatasi kasih kita kepada kegelapan dengan diri kita sendiri, tetapi syukurlah, kisahnya 

tidak berakhir sampai disini saja. 

 

Dua kata favorit saya dari semua kata yang ada di dalam Alkitab: tetapi Allah, tetapi Allah.  Saudara lihat, 

tetapi Allah memilih, tetapi Allah memilih menyatakan terang yang datang melalui bangsa Israel, terang 

yang datang melalui bangsa Israel.  Inilah yang telah kita pelajari di seluruh Perjanjian Lama, kisah 

tentang bagaimana Allah memilih untuk menyatakan Diri-Nya sendiri kepada umat manusia.  Dimulai 

dengan Abraham, Dia memilih satu orang dan memanggil satu orang untuk menciptakan satu orang, 

sehingga melalui orang tersebut semua orang dimuka bumi ini diberkati dan dapat mengenal Dia karena 

Dia adalah: Terang yang benar bagi semua bangsa-bangsa. 

 

Inilah yang kita lihat dengan jelas di dalam Kejadian 12:1.  Inilah yang kita lihat diseluruh Perjanjian Lama.  

Umat Allah melihat sekilas terang yang akan datang.  Allah terus menyatakan Diri-Nya sendiri, sesudah 

Abraham, kepada umat-Nya.  Allah menyatakan Nama-Nya kepada Musa di padang gurun sesudah dia 

melarikan diri dari Mesir. 
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Dalam Keluaran 3:14 Firman Allah kepada Musa: "AKU ADALAH AKU."  Dan Dia berfirman: "Beginilah 

kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH AKU telah mengutus aku kepadamu."  Allah menunjukkan 

kuasa-Nya atas dewa-dewa ‘g’ kecil Firaun dan Dia membebaskan umat-Nya keluar dari Mesir.  Dan 

ketika Musa memimpin mereka keluar menuju padang gurun, keluar dari Mesir, Allah memimpin mereka 

dengan tiang awan pada waktu siang hari dan dengan tiang api pada malam hari, melambangkan 

kehadiran Allah di tengah-tengah umat-Nya. 

 

Kehadiran Allah, yang dilambangkan dengan terang di seluruh Alkitab, datang dan tinggal di antara umat-

Nya dalam Tabernakel dan kemudian di dalam Bait Allah.  Kita melihat bahwa keselamatan bagi umat 

Allah selalu dibungkus dengan perumpamaan tentang terang.  Mazmur 27:1, “TUHAN adalah terangku 

dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? TUHAN adalah benteng hidupku, terhadap 

siapakah aku harus gemetar?”  Maka kita melihat pandangan sekilas tentang terang yang akan datang di 

seluruh Perjanjian Lama; dan kita melihat umat Allah mengharapkan saat dimana terang itu akan hadir di 

tengah-tengah mereka, mengharapkan kapan terang itu akan datang. 

 

Setiap tahun bangsa Israel merayakan Hari Raya Tabernakel.  Perayaan ini penuh dengan harapan-

harapan dan simbol yang hidup tentang hari dimana Mesias akan datang dan bersama-sama dengan 

umat-Nya.  Para rabbi Yahudi memberitahu kita bahwa pada malam hari selama perayaan tersebut, di 

ruangan tempat para wanita, mereka mempunyai kendil yang sangat besar yang diisi dengan minyak 

yang akan mereka nyalakan, dan kendil tersebut akan menerangi seluruh Gunung Rumah Allah dan 

semua rumah-rumah yang ada disekitarnya selama perayaan, dengan cemerlang melukiskan janji di 

dalam kitab Zakharia  14:7 bahwa satu hari nanti tidak  ada pergantian siang dan malam, dan malampun 

menjadi siang. 

 

Yesaya 9 berbicara tentang hari dimana Mesias akan datang, ketika dia mengatakan, “Bangsa yang 

berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar; mereka yang diam di negeri kekelaman, 

atasnya terang telah bersinar.”  Saudara lihat, bangsa Israel hidup dalam pengharapan tentang Mesias 

yang dijanjikan, Seseorang yang akan datang menyelamatkan umat-Nya dan membawa mereka keluar 

dari kegelapan menuju kepada terang.  Ada pertempuran kosmik yang berperang di sekitar kita antara 

terang dan maut, antara Allah dan setan.  Dunia ini ada di dalam kegelapan dan di dalam penghakiman 
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mereka.  Saudara dan saya dihukum karena keberdosaan kita sendiri.  Tetapi Allah memilih untuk 

menyatakan Diri-Nya sendiri kepada bangsa Israel untuk meramalkan hari dimana terang akan datang ke 

dalam dunia. 

 

Yohanes 1:6-14: mari kita buka bersama-sama.  

 

Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes; ia datang sebagai saksi untuk memberi 

kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.  Ia bukan terang 

itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.   Terang yang sesungguhnya, yang 

menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.  Ia telah ada di dalam dunia dan dunia 

dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.  Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, 

tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.  Tetapi semua orang yang 

menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya 

dalam nama-Nya; orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan 

pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.  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. 

 

Allah mengirim terang ke dalam dunia, kepada dunia kita yang di dalam kegelapan.  Penulis Injil Yohanes 

adalah saksi dari Terang yang sesungguhnya, kehadiran Allah di dalam sejarah umat manusia.  Yohanes 

menceritakan tentang kisah seseorang yang menguasai waktu dan ruang tetapi subyek cerita tersebut 

adalah seseorang yang berdiri mengatasi segala waktu dan ruang, penulis dari penciptaan itu sendiri, 

yang sekarang Dia menjadi bagian dari penciptaan itu. 

 

Surat  Kolose mengatakan, “Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari 

segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan 

yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik 

pemerintah, maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.  Ia ada terlebih dahulu 
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dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia.”  Sejak jatuh dalam dosa dunia berada dibawah 

penghakiman, tetapi datangnya terang membawa keselamatan bagi semua bangsa, membawa 

keselamatan bagi saudara dan saya.  Satu terang menunjukkan semua hal dan mengungkapkan segala hal 

siapa sebenarnya mereka itu.  Karena segala sesuatu diciptakan melalui Firman, ketika Terang-Nya 

menyinari segala sesuatu, kita melihat siapa sebenarnya mereka itu. 

Yohanes selanjutnya memberitahu kita bahwa Yesus sendiri berkata, “Karena begitu besar kasih Allah 

akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang 

percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.  Sebab Allah mengutus Anak-Nya 

ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.  

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 Allah.”  Allah mengirim Terang ke 

dalam dunia dan tinggal di antara kita.  Terang yaitu Diri-Nya sendiri datang ke dalam kegelapan 

menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan dunia. 

 

Hanya beberapa pasal kemudian, kita mendapatkan Yohanes 8 – dan juga di bagian awal Yohanes 6 

adalah bagian yang dikhotbahkan oleh David minggu lalu – apa yang kita temukan adalah Yesus pergi ke 

Yerusalem selama perayaan Tabernakel.  Kita hanya berbicara tentang perayaan ini, harapan yang besar 

dalam perumpamaan Terang.  Kita hanya berbicara tentang harapan-harapan akan kehadiran Allah yang 

telah mereka nanti-nantikan dan Dia datang sebagai Terang.  Selama perayaan ini,  di dalam ruangan 

tempat para wanita ada lampu-lampu yang sangat besar yang dinyalakan dan menyinari perayaan 

tersebut setiap malam.  Selama periode pengharapan ini di ruangan tempat para Wanita, dengan lampu-

lampu yang sangat besar sebagai latar belakangnya, disinilah kehadiran Allah yang tinggal bersama 

dengan umat-Nya. 

 

Di bagian ini dan dalam konteks ini kita sampai ke ayat dan bagian yang kita bahas hari ini: Yohanes 8:12-

59.  Dan dalam ayat 12 Yohanes memberitahu kita, “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."  Terang itu telah datang.  Seseorang yang telah lama diharapkan dan 

dinanti-nantikan telah hadir di antara umat-Nya.  Di tengah-tengah semua pertunjukan arak-arak 

kebesaran dan bayangan tentang pengharapan ini, Dia berdiri di hadapan orang-orang tersebut dan 
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berkata, “Akulah Terang dunia.”  Penerang itu sendiri berbicara kepada orang-orang tersebut dan juga 

menggunakan nama untuk Allah: Aku adalah.  Aku adalah, yang ditemukan di seluruh Perjanjian Lama.  

“Aku adalah Terang dunia.”  Yesus adalah pemenuhan dari semua yang dibicarakan oleh para nabi dan 

semua yang diberi tanda di dalam Bait Allah dan Tabernakel di seluruh Perjanjian Lama. 

 

Charles Spurgeon berkata, “Tabernakel yang lama tidak penuh dengan kebenaran, tetapi penuh dengan 

bayangan, dan gambar, dan simbol, dan gambaran, tetapi Kristus penuh dengan hakikat; Dia bukan 

gambar, tetapi realita;  Dia bukan bayangan, tetapi hakikat.  Didalamnya, oh orang-orang percaya, 

bersukacitalah dengan sukacita yang tidak terkatakan bagi mereka yang datang kepada Kristus, 

Tabernakel yang riil dari Allah.  Mereka yang datang kepada-Nya yang penuh dengan kemuliaan Bapa; 

dan mereka yang datang kepada seseorang yang tidak memiliki gambaran kasih karunia yang paling 

mereka butuhkan, tetapi kasih-karunia itu sendiri – bukan bayangan kebenaran yang akhirnya 

dinyatakan, tetapi kebenaran yang sesungguhnya dimana olehnya jiwa diterima dalam pandangan Allah.”  

Inilah Juruselamat kita, yang hadir di antara orang-orang yang menyatakan bahwa Dia adalah Terang 

dunia.  Tuhan tidak lagi hanya ditemukan di dalam Bait dari Tabernakel, tetapi mengambil tempat tinggal 

di antara umat-Nya.  Gambaran Perjanjian Lama dilengkapi dalam pribadi Yesus Kristus. 

 

Saya tidak tahu tentang saudara, tetapi ketika saya membaca ayat 12 saya berharap orang akan 

melompat memuji Tuhan.  Saya berharap orang yang di dalam sorak sorai kegirangan mengatakan, “Dia 

ada disini!  Dia ada disini!  Mesias yang dijanjikan ada disini!”  Itulah yang mereka nyanyikan dan 

harapkan dan mereka tunggu di dalam perayaan ini.  Tetapi malahan kita menemukan kegelapan yang 

berusaha menguasai terang, berusaha menbungkam saksi, dan apa yang kita temukan adalah sebuah 

dialog dengan para pemimpin agama tentang otoritas Yesus, tentang kesaksian-Nya, dan tentang Dia 

yang berbicara tentang hal-hal ini.  Sebagai pengganti sorak soari kegirangan, kita melihat krisis yang 

disebabkan oleh kehadiran terang di tengah-tengah kegelapan.  Inilah krisis.  Terang sedang bersinar di 

tengah-tengah kegelapan dan kegelapan berusaha menghancurkannya. 

 

Dan di ayat-ayat berikut ini, dari ayat 13 sampai ayat 59, apa yang kita lihat adalah catatan tentang 

konflik ini, interaksi antara terang dan kegelapan dunia.  Semua ayat-ayat tersebut menceritakan tentang 

konflik ini, yaitu di dalam Yohanes 8:13-59 seluruhnya.  Marilah kita melihatnya dengan hati-hati apa 
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yang terjadi di dalam ayat-ayat tersebut.  Mari kita lihat, pertama-tama, ayat 13 sampai 20.  Mari kita 

perhatikan bersama-sama.  Karena apa yang kita lihat adalah kegelapan menolak Terang kehidupan.  

Kegelapan menolak Terang kehidupan yang sesungguhnya.  

 

Dalam ayat-ayat pertama ini kita melihat bahwa penghakiman Allah tinggal bersama kita di dalam 

kegelapan.  Dunia dan semua pengalaman manusia, juga pengalaman religius, adalah dunia kegelapan. 

Dan karena itu Terang tidak dapat disahkan berdasarkan dunia dimana kegelapan memerintah.  Yesus 

adalah kebenaran, Satu-satunya yang diutus oleh Bapa dimana Dia adalah Terang kehidupan.  Dunia tidak 

dapat mempergunakan ujian dan bukti dari kesaksian-Nya.  Kita harus datang kepada Terang dan 

berpaling dari kegelapan.  Augustine berkata, “Kita dilahirkan dalam keadaan buta sejak dari Adam, dan 

kita memerlukan Dia yang bisa menerangi kita.” 

 

Mari kita terus dan melihat dengan hati-hati ayat 21 sampai 30, kita melihat aspek lain dari dunia.  

Hikmat dunia membawa kita kepada kematian.  Penghakiman dunia tinggal bersama kita di dalam 

kegelapan.  Hikmat dunia membawa kita kepada kematian.  Dunia dan semua hikmat manusia diatur oleh 

pusat yang salah.  Dunia dan semua hikmat manusia diatur oleh manusia, dan merupakan pandangan 

dunia yang berpusat kepada manusia.  Kita melihat segala sesuatu dari perspektif kita sendiri, dan karena 

itu tidak mampu memahami yang mana yang bukan dari dunia ini.  Satu-satunya jalan untuk bisa keluar 

dari dunia kegelapan menuju ke dunia terang adalah dengan percaya kepada Yesus, yaitu “Aku adalah.” 

 

Di dalam ayat 31 sampai 47 kita melihat bahwa kebebasan dunia memastikan perbudakan kita.  

Kebebasan dunia memastikan perbudakan kita.  Dunia dan semua agama yang dibuat manusia berada 

dalam perbudakan karena natur keberdosaan kita sendiri.  Kita berusaha melepaskan diri kita sendiri dari 

perbudakan, melalui agama dan berbagai macam cara, supaya kita bisa keluar dari perbudakan ini, tetapi 

semua itu hanya memperkuat perbudakan kita terhadap dosa.  Siapa yang dapat hidup menurut hukum 

taurat?  Bukan saudara atau saya.  Semua itu hanya memperkuat keberdosaan kita dan kita semakin 

membutuhkan terang. 
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Dan kemudian, dalam ayat 48 sampai 59 kita melihat bahwa kemuliaan dunia berakhir dalam kecemaran 

kita.  Dalam dunia yang dibangun untuk mencari kemuliaan diri sendiri, kita berjuang untuk  memahami 

seorang Juruselamat yang mencari kemuliaan Bapa-Nya.  Klimaks dari pertempuran ini yaitu antara 

terang dan gelap berakhir dengan pernyataan “Aku adalah.”  Dan respon dari para pemimpin agama, 

ketika mereka menyadari bahwa Dia mengatakan “Aku adalah Tuhan,” adalah mengambil batu dan 

secara otomatis mencoba untuk memberikan hukuman berdasarkan hukum Taurat mereka karena 

pemfitnahan: kematian dengan dilempari batu.  Saudara lihat, bahkan agama dalam bentuknya yang 

paling murnipun, dibawah terang Kristus, diungkapkan oleh Kristus, ditunjukkan bukan sebagai milik 

terang tetapi milik kegelapan, karena semua itu merupakan usaha kita sendiri untuk sampai kepada Allah. 

 

Seluruh ayat-ayat dalam pasal 8, kita melihat penolakan terhadap terang oleh mereka yang menyatakan 

diri berada di dalam terang.  Mereka yang menyatakan dapat melihat tetapi yang sebenarnya buta dan 

berada di dalam kegelapan.  Bagaimana Yesus meresponi penolakan ini?  Bagaimana Dia meresponi hal 

ini?  Satu-satunya respon terang terhadap kegelapan adalah dengan bersinar.  Satu-satunya respon 

terang terhadap kegelapan adalah dengan bersinar.  Kita melihat hal ini, teladan ini di dalam cara Yesus 

meresponi.  Yesus secara terus-menerus menyinarkan kebenaran bahwa Dia adalah Terang dunia. 

 

Lihatlah pada pernyataan “Aku adalah” yang Dia nyatakan dengan berulang-ulang, berkali-kali, kepada 

orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat, yang mengetahui bagian-bagian ini.  “Akulah terang dunia; sebab 

jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu.  Apabila kamu telah 

meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia.  Sungguh, sungguh yang Aku katakan 

kepadamu, sebelum Abraham ada, Aku sudah ada.”   Saudara lihat, terang terbukti sendiri; terang 

membuktikan kehadirannya sendiri; terang tidak perlu disahkan oleh sumber lain; terang adalah 

sumbernya.  Yesus adalah sumber semua kehidupan.  Dia adalah penerang Diri-Nya sendiri.  Dia adalah 

kekuatan dan terang dalam Diri-Nya.  Semua yang harus Dia kerjakan adalah menerangi, dan dengan 

melakukan demikian Dia menghalau kegelapan. 

 

Tujuan Yohanes menulis seluruh Injil Yohanes adalah untuk menyinarkan terang Kristus bagi semua 

orang.  Dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 Dia mengatakan, “tetapi semua –“ berbicara tentang seluruh 
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kitab – “ yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, 

dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya.” 

 

Juga di dalam pasal 12 ayat 35 sampai 36 kita menemukan Yohanes memangil orang-orang supaya 

datang kepada terang.  “Kata Yesus kepada mereka: "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. 

Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; 

barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi.  Percayalah kepada terang itu, 

selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang."  Kabar baiknya adalah bahwa 

kita tidak harus tinggal dalam kegelapan.  Kita bisa mengikuti terang Kristus dan menjadi anak-anak 

Terang.  Saudara dan saya tidak harus tinggal di dalam kegelapan, tetapi kita dapat menjadi anak-anak 

Terang. 

 

Paulus mengatakan hal ini di dalam 2 Korintus 4:6, “Sebab Allah 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 Allah yang nampak pada wajah Kristus.”  Ini adalah kabar 

baik.  Terang telah datang ke dalam dunia.  Kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan.  Kita dapat berbalik 

dari kegelapan karena dosa-dosa kita dan percaya kepada Dia yang berfirman dan semua ciptaan menjadi 

ada.  Allah dapat membalikkan kegelapan dari hidup kita menjadi terang siang hari.  Datang dengan iman 

di dalam Yesus bukan lompatan buta menuju kegelapan, tetapi merupakan lompatan sukacita menuju 

kepada terang Kristus sendiri. 

 

Jika saudara bukan seorang pengikut Kristus, jika saudara tidak pernah berbalik dari dosa-dosa Saudara 

dan percaya kepada Kristus, saya mengajak saudara hari ini untuk berbalik dari kegelapan dan dosa-dosa 

saudara.  Percayalah kepada Terang.  Hal yang sama dikatakan oleh Yesus, “Akulah terang dunia; 

barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang 

hidup."  Dia adalah Yesus yang sama yang telah memberikan hidup-Nya di atas kayu salib untuk 

membayar dosa-dosa saudara dan dosa-dosa saya.  Kita berada di bawah penghakiman dan hukuman, 

tetapi Allah telah membuat jalan bagi saudara supaya diperbaharui kepada Bapa.  Berbaliklah dari 

kegelapan dan percayalah kepada Kristus.  Percayalah kepada Terang dan menjadi anak Terang hari ini. 
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Sama seperti teman saya, ketika kami berada di tengah hutan tanpa ada terang berada di tengah 

kegelapan, teman saya memanggil saya supaya keluar dan berkata, “Aku melihat cahaya!  Aku melihat 

cahaya!”  Saudara dikelilingi oleh orang-orang disini di dalam ruangan ini yang telah melihat terang.  Saya 

telah melihat terang.  Orang-orang lain telah melihat terang.  Saudara-saudara, kita telah melihat terang.  

Datanglah bersama kita kepada Yesus.  Dia, Yesus, adalah satu-satunya Firman Allah, Dia adalah Allah, 

dan yang bersama-sama dengan Allah sebelum permulaan segala waktu. 

 

Pengikut-pengikut Kristus, Yesus ini adalah satu-satunya yang kita beritakan kepada orang-orang lain.  

Tujuan dari keselamatan kita adalah untuk menghasilkan terang bagi Kristus.  Anak-anak Terang 

menghalau kegelapan.  Kewajiban terang adalah untuk menghalau kegelapan, yaitu apa yang dilakukan 

terang.  Dan kita juga, yang membawa terang Kristus, memberi kesaksian tentang terang itu, dan dengan 

cara tersebut kita juga menjadi terang dunia.  Memberitakan terang.  Menyinarkan terang Kristus bagi 

semua bangsa. 

 

1 Petrus 2:9 mengatakan, “Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, 

umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, 

yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.”  Pengikut Kristus, 

ceritakan kepada orang-orang lain tentang terang yang menakjubkan ini.  Saudara tidak perlu gelar Ph.D. 

dalam penginjilan.  Semua yang saudara perlukan, orang-orang percaya, adalah menceritakan kisah 

tentang Allah dan menceritakan kisah tentang bagaimana Allah telah mengeluarkan saudara dari 

kegelapan kepada terang.  Dia telah menunjukkan terang dunia dalam hidup saudara, menyinari mereka 

yang berada di sekitar saudara. 

 

Bahkan diluar di Asia Tengah, dimana kami bekerja selama beberapa tahun di antara orang-orang muslim 

radikal yang menghadapi jihat yang membunuh orang-orang percaya, bahkan di tengah-tengah mereka 

pun saya menemukan bahwa saya dapat berbicara dengan penuh kuasa tentang bagaimana Allah telah 

membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang.  Tidak seorangpun dapat menceritakan kepada 

saudara apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup saudara tersebut tidak benar.  Cerita tentang kasih 
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karunia Allah yang bekerja dalam hidup saudara dapat menjadi pandangan sekilas yang penuh kuasa bagi 

orang-orang lain kepada terang Kristus.  Ceritakan kisah saudara.  Ceritakan kisah Allah.  Ceritakan apa 

yang telah Dia lakukan. 

 

Ketika Yesus hidup di dalam kita, kita memiliki terang dan kita menjadi terang bagi dunia.  Yesus terus-

menerus menjadi sumber segala terang.  Kita hanya merefleksikan terang-Nya.  Inilah rencana Bapa bagi 

hidup kita.  Ini merupakan tujuan dan alasan bagi keselamatan kita.  Matius 5:14-16, berkata, “Kamu 

adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.  Lagipula orang tidak 

menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi 

semua orang di dalam rumah itu.  Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya 

mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." 

 

Orang-orang yang berada di dalam kegelapan, orang-orang yang tidak melihat terang, bukan hanya 

merupakan sekumpulan bayangan orang-orang yang tanpa nama, tanpa wajah yang berada di suatu 

tempat yang ribuan mil jauhnya.  Tetapi mereka adalah orang-orang yang ada diantara saudara yang 

tinggal dan bekerja dan bermain bersama saudara setiap harinya.  Kita semua tahu mereka yang hidup di 

dalam kegelapan rohani.  Mereka membutuhkan terang Yesus.  Jangan menyembunyikan terang saudara, 

pengikut-pengikut Kristus.  Tenunlah elemen-elemen Injil dalam percakapan saudara setiap hari.  

Selamatkan setiap saat kehidupan demi untuk Injil.  Berbicaralah tentang apa yang telah Allah lakukan di 

dalam hidup saudara. 

 

Jangan hanya mengundang orang untuk datang ke gereja; perkenalkan orang kepada Yesus.  Perkenalkan 

orang kepada apa yang telah Dia lakukan dalam hidup saudara, terang dimana Kristus telah menyinari 

kehidupan saudara sendiri, dan bagaimana Kristus dapat melakukannya dalam kehidupan mereka juga.  

Ajaklah mereka, ceritakan kepada mereka bahwa saudara telah melihat terang.  Katakan, “Aku melihat 

terang.”  Jangan hanya tinggal di dalam tenda, menikmati terang.  Ambillah terang saudara dan pergilah 

keluar ke tengah kegelapan hutan, keluar ke dunia yang berada di dalam kegelapan, dan bawalah mereka 

kembali kepada terang.  Ini merupakan tujuan saudara diselamatkan.  Pancarkan sinar saudara dalam 

kegelapan. 
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Anak-anak Terang menghalau kegelapan, tetapi anak-anak terang juga memancarkan sinar-Nya kepada 

semua bangsa-bangsa.  Ini menjadi rencana Allah sejak dari mulanya.  Sejak dari awal bersama Abraham, 

rencana-Nya adalah umat-nya akan menjadi berkat bagi semua orang.  Ini diperkuat dalam Yesaya 49:6, 

dimana dikatakan, “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."  Kita harus menjadi terang bagi semua bangsa.  Jadilah saksi dari terang Allah bagi semua bangsa-

bangsa.  Ini merupakan tujuan dan rencana Allah bagi keselamatan saudara.  Kita harus membawa semua 

bangsa-bangsa, semua orang, sehingga mereka dapat melihat terang Kristus. 

 

Yesus memberitahu Paulus, seperti dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 18 dimana Yesus mengirim 

Paulus keluar kepada bangsa-bangsa.  Dia berkata, “Untuk membuka mata mereka, supaya mereka 

berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman 

mereka kepada-Ku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan 

untuk orang-orang yang dikuduskan.”  Tiap-tiap kita harus memakai hidup kita untuk berdoa dan 

memberi dan pergi, untuk memancarkan sinar-Nya bagi semua bangsa-bangsa.  Bahkan di dunia sekarang 

ini dimana masih ada lebih dari 6.000 kelompok orang yang terabaikan yang masih tinggal di dalam 

kegelapan, sedikit tidak mempunyai jalan masuk kepada terang Kristus. 

 

Buatlah kehidupan saudara diperhitungkan menurut rencana Allah; dan rencana Allah yaitu kita 

memuliakan Dia dengan menjadikan semua bangsa, semua orang menjadi murid-Nya.  Membuahkan 

terang.  Membuahkan terang.  Sekarang, membuahkan terang bukan sebuah tindakan dimana kita 

mengusahakan kekuatan kita atau hikmat kita ubtuk memenangkan kegelapan.  Tetapi merupakan 

sebuah tindakan memancarkan terang dari kuasa-Nya, oleh Roh-Nya, bagi semua bangsa, bagi semua 

orang.  Inilah yang Dia lakukan.  Inilah misi-Nya.  Semua ini bukan hasil kerja kita, tetapi pekerjaan Allah.  

Semua yang harus kita lakukan hanyalah memperbolehkan Dia memancarkan terang-Nya melalui kita, 

dan ini adalah sebuah misi yang berharga bagi hidup kita, yang berharga bagi seluruh hidup kita. 
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Sekarang, yang berharga bagi hidup kita adalah pergi keluar ke dalam kegelapan dunia untuk satu alasan, 

dan alasan tersebut pada suatu hari, pada suatu hari terang Anak Domba akan menerangi umat-Nya 

dalam kehadiran-Nya bagi seluruh kekekalan.  Saudara lihat, semua kekekalan dimana kita akan 

bersenang-senang didalam terang dan kemuliaan Bapa.  Sekarang, untuk sementara, saudara dan saya 

dikelilingi oleh kegelapan, tetapi pada suatu hari nanti tidak lagi demikian.  Suatu hari kita akan 

bersenang-senang di dalam terang dan kemuliaan Kristus. 

 

Wahyu 21:22-26 memberitahu kita tentang hal ini, dimana dikatakan, “Dan aku tidak melihat Bait Suci di 

dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba itu.  Dan 

kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya 

dan Anak Domba itu adalah lampunya.  Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-

raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya; dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup 

pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana; dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan 

dibawa kepadanya.” 

 

Jadi pergilah ke seluruh dunia.  Pergilah ke dalam kegelapan dan pancarkan sinarmu, karena suatu hari 

nanti kita akan berkumpul mengelilingi satu terang yang benar dalam seluruh kekekalan, dan kita akan 

memuji Dia untuk seluruh kekekalan di dalam terang kemuliaan-Nya, dalam kehormatan-Nya, dalam 

kehadiran-Nya.  Inilah yang akan kita lakukan di sepanjang kekekalan.  Yesus adalah Terang dunia dan Dia 

memancarkan terang-Nya di tengah-tengah kegelapan.  Dia adalah Terang kehidupan.  Dia telah datang 

ke dalam dunia, dan kegelapan tidak menguasai-Nya.  

 


