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MANDATE TO LIBERATE OUR NATION #3 

MANDAT MEMBEBASKAN BANGSA KITA #3 

THE UNSEEN WAR 

PEPERANGAN YANG TAK KELIHATAN 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu ini saya ingin membagikan satu Firman Tuhan 

yang penting sekali untuk kita mengerti supaya bisa 

melaksanakan Mandat Membebaskan Bangsa Kita dari 

segala bentuk kegelapan diganti dengan terang 

kemuliaan Tuhan. Judul Firman Tuhan Hari ini adalah 

The Unseen War atau Peperangan yang Tak Kelihatan.  

I. BERHASIL ATAU TIDAKNYA KITA MENGAMBIL ALIH 

TANAH PERJANJIAN SANGAT DITENTUKAN OLEH 

MENANG KALAHNYA KITA DALAM PEPERANGAN 

ROHANI YANG TAK KELIHATAN. 

a. Efesus 6:12 karena perjuangan kita bukanlah 

melawan darah dan daging, tetapi melawan 

pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-

penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia 

yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 
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 UNTUK MENGAMBIL ALIH ATAU MEREBUT 

SESUATU, KITA HARUS BERJUANG DAN 

BERPERANG. 

b. 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. 

 Alkitab mencatat ada kegelapan yang 

menutupi bumi. 

 Tetapi berita baiknya: terang kemuliaan 

Tuhan terbit dan menjadi nyata atas kita. 

c. SUKA TIDAK SUKA, SIAP TIDAK SIAP, KITA ADA 

DALAM PEPERANGAN ROHANI. 

 Setiap hari bahkan setiap saat peperangan 

rohani terjadi. 

 IBLIS DAN KUASA KEGELAPAN BERUSAHA 

UNTUK MENGUASAI BAIK DI LEVEL 

PERORANGAN, KELOMPOK, BAHKAN 

SAMPAI LEVEL DAERAH, KOTA BAHKAN 

SAMPAI NEGARA. 
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- Tapi saya bersyukur, akhirnya orang yang 

kerasukan setan itu akhirnya 

dibebaskan Yesus. Setelah bebas dan 

mau ikut Yesus, malah kali ini Yesus 

melarangnya ikut dia. Yesus memberikan 

mandat kepadanya: pulanglah ke 

rumahmu dan ceritakanlah segala 

sesuatu yang telah diperbuat Allah 

atasmu! 

- Lukas 8:39 "Pulanglah ke rumahmu dan 

ceriterakanlah segala sesuatu yang telah 

diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun 

pergi mengelilingi seluruh kota dan 

memberitahukan segala apa yang telah 

diperbuat Yesus atas dirinya. 

 Mungkin ada di antara kita yang 

keadaannya seperti orang di Gerasa itu. 

- INI SAATNYA KITA PERGI MENGELILINGI 

SELURUH KOTA DAN MEMBAGIKAN 

KESAKSIAN TENTANG YESUS YANG 

LUARBIASA. 

II. RAHASIA MEREBUT KEMENANGAN 

1. BANGUN MANUSIA ROH YANG KUAT 
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 Kuat atau lemahnya manusia roh kita, 

menentukan menang kalahnya kita dalam 

peperangan roh. 

 Itu sebabnya Bangun Manusia Roh anda 

sekuat-kuatnya! 

 Sadarilah bahwa ketika anda berpuasa, 

sesungguhnya anda sedang membangun 

manusia roh anda jauh lebih cepat dan jauh 

lebih powerful dibandingkan kalau anda 

tidak puasa.  

2. PAHAMI PEMETAAN ROHANI 

 Yosua 2:1-3 1 Yosua bin Nun dengan diam-

diam melepas dari Sitim dua orang 

pengintai, katanya: "Pergilah, amat-amatilah 

negeri itu dan kota Yerikho." Maka pergilah 

mereka dan sampailah mereka ke rumah 

seorang perempuan sundal, yang bernama 

Rahab, lalu tidur di situ. 2 Kemudian 

diberitahukanlah kepada raja Yerikho, 

demikian: "Tadi malam ada orang datang ke 

mari dari orang Israel untuk menyelidik 

negeri ini." 3 Maka raja Yerikho menyuruh 

orang kepada Rahab, mengatakan: "Bawalah 

ke luar orang-orang yang datang kepadamu 
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itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, 

sebab mereka datang untuk menyelidik 

seluruh negeri ini.” 

 Hal pertama yang Yosua lakukan sebelum 

mulai menyebrangi sungai Yordan dan mulai 

merebut wilayah demi wilayah adalah 

mengirim mata-mata. 

 Sebagai seorang pengintai, tentu ada 

tanggung jawab yang besar. 

- Mereka mengintai dengan satu MISI: 

MELIHAT SESUATU YANG TIDAK BISA 

DILIHAT OLEH ORANG YANG LAINNYA. 

 Yerikho adalah kota pertama yang harus 

mereka taklukkan di seberang sungai 

Yordan. 

 Dengan mamahami pemetaan rohani ini, 

Yosua mengerti bahwa untuk mengalahkan 

Yerikho, tidak bisa asal main hajar 

menyerang secara jasmani; terlebih dahulu 

dia harus menaklukkan Yerikho dalam 

dimensi roh.  

 Demikian pula halnya, penting sekali bagi 

kita untuk mengembangkan kepekaan roh 

supaya kita bisa memahami pemetaan 



Outline Kotbah Minggu, 15 Maret 2020 – Mandate to Liberate Our Nation #3 

 6 of 6 

Rohani dari peperangan yang sedang kita 

hadapi. 

 Kalau kita sudah bisa melihat pemetaan 

rohani peperangan yang sedang kita 

hadapi, maka kita akan tau apa yang harus 

kita lakukan untuk memenangkan 

peperangan tersebut.  

3. LANCARKAN SERANGAN SECARA JASMANI 

DAN ROHANI 

 Setelah kita memahami pemetaan rohani, 

sekarang saatnya kita melancarkan 

serangan total.  

 Jadi untuk memenangan peperangan, 

dibutuhkan keduanya: perjuangan roh dan 

perjuangan jasmani.  

PENUTUP: 

Pesan Tuhan hari ini adalah kunci untuk menang dalam 

setiap peperangan! Inilah kunci untuk mengambil alih 

Tanah Perjanjian kita! Dan kunci untuk Membebaskan 

Bangsa Kita dari segala bentuk kegelapan diganti 

dengan terang kemuliaan Tuhan!  


