


Outline Kotbah Minggu, 1 Maret 2020 – Mandate to Liberate Our Nation #1 

 1 of 9 

MANDATE TO LIBERATE OUR NATION #1 

MANDAT MEMBEBASKAN BANGSA KITA #1 

THE TAKE OVER 

PENGAMBILALIHAN 

PEMBUKAAN: 

Bulan ini saya ingin membagikan satu pesan Tuhan bagi 

gereja kita, yang Tuhan taruh Kuat sekali dalam hati 

saya, dan harus kita tangkap dan lakukan mulai 2020 

ini. Ini bukan pesan biasa, ini bukan sekedar rhema 

biasa, tapi ini adalah semua perintah… bahkan 

mandat… dan Tuhan menyertainya dengan 

pengurapan yang luarbiasa…. Apa itu? The Mandate to 

Liberate Our Nation atau Mandat Membebaskan 

Bangsa Kita. Ini juga akan kita pakai sebagai judul seri 

khotbah bulan ini.  

I. SADARILAH BAHWA TUHAN MEMBERI MANDAT 

KEPADA GEREJA KITA MULAI TAHUN 2020 INI 

UNTUK MEMBEBASKAN KOTA, BAHKAN BANGSA 

DAN NEGARA KITA. 

a. Yesaya 60:1 Bangkitlah, menjadi 

teranglah,sebab terangmu datang, dan 

kemuliaan TUHAN terbit atasmu. 2 Sebab 
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sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan 

kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi 

terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-

Nya menjadi nyata atasmu. 

 Ini adalah ayat rhema yang Tuhan berikan 

untuk kita di tahun 2020 ini, yaitu tahun 

Kemuliaan Tuhan. 

 Memangnya apakah gereja kita selama ini 

belum bangkit? Apakah memangnya gereja 

kita belum menjadi terang? 

 Tetapi Tuhan bicara kuat di hati saya bahwa 

semuanya itu belum cukup. Tuhan masih 

belum selesai untuk memakai gereja ini.ADA 

TUGAS YANG LEBIH BESAR. ADA MANDAT 

LEBIH BESAR.Dan Tuhan mau kita 

memancarkan sinar yang lebih besar, lebih 

luas, lebih terang lagi! 

b. Maksud Tuhan: TUHAN MAU KITA 

MEMBEBASKAN BANGSA KITA DARI SEMUA 

BENTUK KEGELAPAN (dosa, sakit penyakit, 

kehancuran, kutuk, kemiskinan, kebinasaan, dst) 

DIGANTI DENGAN TERANG KEMULIAAN 

TUHAN (menerima Anugerah keselamatan di 

dalam Yesus, disembuhkan, dipulihkan, 
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diberkati, dan dimerdekakan sepenuhnya / total 

freedom) 

 Saya tau inilah esensi maksud Tuhan di 

2020, tahun kemuliaan Tuhan ini! 

- Matius 5: 14-15   14 KAMU ADALAH 

TERANG DUNIA. Kota yang terletak di 

atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 

15 Lagipula orang tidak menyalakan 

pelita lalu meletakkannya di bawah 

gantang, melainkan di atas kaki dian 

sehingga menerangi semua orang di 

dalam rumah itu. 16 Demikianlah 

hendaknya terangmu bercahaya di depan 

orang, supaya mereka melihat 

perbuatanmu yang baik dan memuliakan 

Bapamu yang di sorga." 

 Saya ajak semua gereja lokal Keluarga Allah 

sungguh-sungguh menjadi terang yang lebih 

nyata, minimal di level kota! 

- Bukankah itu rhema yang dari dahulu 

didapatkan pak Obaja atas gereja kita ini: 

Yesaya 49:6 "Terlalu sedikit bagimu 

hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk 
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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.” 

 Tangkap rhema yang disampaikan oleh Pak 

Obaja beberapa waktu yang lalu: AWAN 

SETELAPAK TANGAN AKAN SEGERA 

BERUBAH MENJADI HUJAN YANG LEBAT! 

 

II. RHEMA 2020: AMBIL ALIH KOTA PERJANJIANMU! 

a. Yosua 1:1-6 1 Sesudah Musa hamba TUHAN itu 

mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua bin 

Nun, abdi Musa itu, demikian:  2 "Hamba-Ku 

Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, 

seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan 

seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan 

Kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel 

itu. 3 Setiap tempat yang akan diinjak oleh 

telapak kakimu Kuberikan kepada kamu, seperti 

yang telah Kujanjikan kepada Musa. 4 Dari 
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padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah 

sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai 

Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke Laut 

Besar di sebelah matahari terbenam, semuanya 

itu akan menjadi daerahmu. 5 Seorang pun 

tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau 

seumur hidupmu; seperti Aku menyertai Musa, 

demikianlah Aku akan menyertai engkau; Aku 

tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan 

meninggalkan engkau. 6 Kuatkan dan 

teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang 

akan memimpin bangsa ini memiliki negeri 

yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada 

nenek moyang mereka untuk diberikan kepada 

mereka. 

 MANDAT UNTUK MENGAMBIL ALIH TANAH 

PERJANJIAN 

 Saya tahu bahwa tugas Yosua amat sangat 

berat. Beban yang harus dipikul Yosua amat 

sangat berat. 

- Dengan kata lain, TUHAN MAU 

MEMBAWA GEREJA KITA NAIK LEVEL 

DARI YANG TADINYA SEKEDAR MENJADI 

BERKAT BAGI BANGSA KITA, SEKARANG 
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TUHAN MAU GEREJA KITA 

MEMBEBASKAN, MENGGEMBALAKAN, 

DAN MEMURIDKAN KOTA BAHKAN 

BANGSA KITA. 

 TUHAN MAU KITA BERGERAK DARI ZAMAN 

MUSA MENUJU ZAMAN YOSUA. 

b. SADARILAH BAHWA MANDAT MENGAMBIL 

ALIH TANAH PERJANJIAN ITU SUDAH TUHAN 

BERIKAN KEPADA GEREJA KITA! 

 Mengambil alih wilayah demi wilayah 

tanpa mandat dari Tuhan adalah sesuatu 

yang mustahil. 

 JANGAN PERNAH MENCOBA BERGERAK 

TANPA MANDAT DARI TUHAN. 

- 1 Samuel 13:13-14 13 Kata Samuel 

kepada Saul: "Perbuatanmu itu 

bodoh.Engkau tidak mengikuti perintah 

TUHAN, Allahmu, yang diperintahkan-

Nya kepadamu; sebab sedianya TUHAN 

mengokohkan kerajaanmu atas orang 

Israel untuk selama-lamanya. 14 Tetapi 

sekarang kerajaanmu tidak akan 

tetap.TUHAN telah memilih seorang 
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yang berkenan di hati-Nya dan TUHAN 

telah menunjuk dia menjadi raja atas 

umat-Nya, karena engkau tidak 

mengikuti apa yang diperintahkan 

TUHAN kepadamu." 

 Kembali ke ‘Mandat Membebaskan 

Bangsa’: saya pastikan ini adalah mandat 

dari Tuhan dan mandate itu sudah Tuhan 

berikan kepada gereja kita. 

c. Begitu mandat diberikan, maka RESPONI 

MANDAT DARI TUHAN DENGAN SEGENAP 

HATI! 

 Yunus pernah mencoba lari dari mandat 

yang Tuhan perintahkan. 

 JANGAN MENUNDA-NUNDA 

MELAKSANAKAN MANDAT DARI TUHAN. 

- 2 Samuel 20:4-6 4 Berkatalah raja 

kepada Amasa: "Kerahkanlah bagiku 

orang-orang Yehuda dalam tiga hari, 

kemudian menghadaplah lagi ke mari!" 5 

Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang 

Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas 

itu sampai melewati waktu yang 
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ditetapkan raja baginya. 6 Lalu 

berkatalah Daud kepada 

Abisai:"Sekarang Seba bin Bikri lebih 

berbahaya bagi kita dari pada Absalom; 

jadi engkau, bawalah orang-orang 

tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya 

jangan ia mencapai kota yang berkubu, 

dan dengan demikian ia luput dari pada 

kita." 

 MILIKI KESIGAPAN MERESPONI MANDAT 

DARI TUHAN SEPERTI PAULUS. 

- Kisah Para Rasul 26:19 Sebab itu, ya raja 

Agripa, kepada penglihatan yang dari 

sorga itu tidak pernah aku tidak taat. 

- Galatia 1:15-16 15 Tetapi waktu Ia, yang 

telah memilih aku sejak kandungan ibuku 

dan memanggil aku oleh kasih karunia-

Nya,  16 berkenan menyatakan Anak-Nya 

di dalam aku, supaya aku memberitakan 

Dia di antara bangsa-bangsa bukan 

Yahudi, maka sesaat pun aku tidak 

minta pertimbangan kepada manusia; 
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PENUTUP: 

Mari kita bangkit dan menjadi terang bagi kota dan 

bangsa kita. Mari kita responi bahwa ini saatnya kita 

akan dibawa Tuhan maju untuk mengambil alih kota 

demi kota bagi Kristus Yesus. 


