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MANDATE TO LIBERATE OUR NATION #5 

MANDAT MEMBEBASKAN BANGSA KITA #5 

STEPPING INTO SUPERNATURAL 

MELANGKAH MASUK ALAM SUPERNATURAL 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini saya ingin membagikan kepada kita Firman 

Tuhan yang penting sekali kita tangkap Kalau kita 

punya kerinduan berhasil melaksanakan Mandat 

Membebaskan Bangsa Kita, Mandat Mengambil Alih 

Tanah Perjanjian. Judul khotbah saya hari ini adalah 

Stepping into Supernatural Realm atau Melangkah 

Memasuki Alam Supernatural. 

 

I. MASUKLAH DALAM DIMENSI SUPERNATURAL 

KUASA DAN MUJIZAT TUHAN. 

a. Yosua 3: 2-7 2 Setelah lewat tiga hari, para 

pengatur pasukan menjalani seluruh 

perkemahan, 3 dan memberi perintah kepada 

bangsa itu, katanya: "Segera sesudah kamu 

melihat tabut perjanjian TUHAN, Allahmu, yang 

diangkat para imam, yang memang suku Lewi, 
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maka kamu harus juga berangkat dari 

tempatmu dan mengikutinya -- 4 hanya antara 

kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira dua 

ribu hasta panjangnya, janganlah mendekatinya 

— maksudnya supaya kamu mengetahui jalan 

yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum 

pernah kamu lalui dahulu."  5 Berkatalah Yosua 

kepada bangsa itu: "Kuduskanlah dirimu, sebab 

besok TUHAN akan melakukan perbuatan yang 

ajaib di antara kamu." 6 Dan kepada para imam 

itu Yosua berkata, demikian: "Angkatlah tabut 

perjanjian dan menyeberanglah di depan 

bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut 

perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. 7 

Dan TUHAN berfirman kepada Yosua: "Pada hari 

inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata 

seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, 

bahwa seperti dahulu Aku menyertai Musa, 

demikianlah Aku akan menyertai engkau. 

Yosua 3: 15-17 15 Segera sesudah para 

pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, 

dan para imam pengangkat tabut itu 

mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai 

itu — sungai Yordan itu sebak sampai meluap 
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sepanjang tepinya selama musim menuai — 16 

maka berhentilah air itu mengalir. Air yang 

turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, 

jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di 

sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut 

Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. 

Lalu menyeberanglah bangsa itu, di tentangan 

Yerikho.  17 Tetapi para imam pengangkat tabut 

perjanjian TUHAN itu tetap berdiri di tanah yang 

kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang 

seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah 

yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai 

menyeberangi sungai Yordan. 

 Sebelum merebut Tanah Perjanjian, Yosua 

diperhadapkan dengan satu TANTANGAN: 

SUNGAI YORDAN YANG SEDANG BEGITU 

DERAS SAMPAI MELUAP-LUAP. 

 Sadarilah bahwa untuk masuk ke tanah 

perjanjian dengan mengandalkan kekuatan 

jasmani adalah hal yang sangat tidak 

mungkin! 

- Daud berkata di Mazmur 18:29b: dengan 

Allahku aku berani melompati tembok! 
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- Apa yang merupakan tembok 

penghalang dan sungai Yordan dalam 

hidup anda? Lompatilah bersama 

dengan Tuhan Allah!Bukan dengan 

kekuatan manusia kita, tetapi dengan 

kekuatan supranatural alias kuasa Allah 

yang tidak terbatas! 

b. MENYEBERANGI SUNGAI YORDAN = MASUK 

DALAM DIMENSI SUPRANATURAL KUASA 

ALLAH. 

 Orang Israel yang bersama Yosua adalah 

orang Israel generasi kedua yang sebagian 

besar merupakan anak-anak muda yang 

bahkan lahirnya di padang gurun. 

 Memang mereka masih menikmati manna 

setiap hari. Tetapi buat mereka manna 

yang sudah mereka lihat dan makan dari 

mereka lahir, sudah bukanlah sesuatu yang 

terlalu spesial. 

- Demikian juga yang Tuhan mau 

sampaikan untuk kita: Kalau kita ingin 

masuk ke tanah perjanjian,menerima 

janji Tuhan, mengambil alih kota bahkan 
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bangsa-bangsa, Tuhan memberitahu 

bahwa kita harus bergerak lebih lagi 

dalam dimensi supranatural, yaitu 

dimensi kuasa Allah. 

- Dan saya percaya, ini saatnya Tuhan juga 

menggiring kita untuk melangkah masuk 

lebih dalam di dalam dimensi kuasa 

Allah. 

II. PONDOK DAUD AKAN MENJADI GERBANG AWAL 

DIMENSI KUASA ALLAH DI AKHIR ZAMAN. 

a. Sungai Yordan terbelah segera setelah 

pengangkat tabut perjanjian itu tiba di sungai 

yordan, dan para imam yang mengangkat 

tabut itu mencelupkan kakinya ke air sungai 

itu. 

 MUSA MEMBELAH LAUTAN DENGAN 

TONGKAT, ELISA MEMBELAH SUNGAI 

YORDAN DENGAN JUBAH ELIA, TETAPI 

YOSUA MEMBELAH SUNGAI YORDAN 

DENGAN TABUT ALLAH. 

- Kita harus tahu bahwa Tabut Allah bukan 

hanya lambang hadirat Tuhan, tetapi 

juga lambang kekuatan dan kuasa 
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Tuhan. 

- Mazmur 132:7-8 7 "Mari kita pergi ke 

kediaman-Nya, sujud menyembah pada 

tumpuan kaki-Nya." 8 Bangunlah, ya 

TUHAN, dan pergilah ke tempat 

perhentian-Mu, Engkau serta TABUT 

KEKUATAN-MU! 

 Ketika Yosua taat dan berhasil 

memobilisasikan rhema Tuhan tersebut, 

maka mujizat besarpun terjadi! 

b. ITU JUGA YANG TUHAN KERJAKAN DI GEREJA 

KITA TENTANG PONDOK DAUD. 

 Kita tahu dan sudah pernah belajar bahwa 

bagian terpenting dari Pondok Daud adalah 

TABUT ALLAH atau KEHADIRAN TUHAN itu 

sendiri. 

 MEMANG BAYAR HARGA MEMBANGUN 

PONDOK DAUD BEGITU MAHAL, TETAPI INI 

MENYENANGKAN HATI TUHAN, BAHKAN 

MEMBUKA PINTU DIMENSI 

SUPRANATURAL DAN KUASA ALLAH 

SEHINGGA BANJIR MUJIZAT TERJADI; DAN 

SEJAK SAAT ITU GEREJA KITA BERHASIL 
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MASUK DALAM DIMENSI KUASA DAN 

MUJIZAT TUHAN YANG LUARBIASA. SELALU 

SAJA ADA MUJIZAT KESEMBUHAN ILAHI, 

MUJIZAT KEUANGAN, MUJIZAT 

PEMULIHAN KELUARGA, MUJIZAT 

PERTOBATAN DAN KESELAMATAN JIWA-

JIWA, DST. 

c.  Amos 9:11-15 11 "Pada hari itu Aku akan 

mendirikan kembali pondok Daud yang telah 

roboh; Aku akan menutup pecahan dindingnya, 

dan akan mendirikan kembali reruntuhannya; 

Aku akan membangunnya kembali seperti di 

zaman dahulu kala, 12 SUPAYA MEREKA 

MENGUASAI SISA-SISA BANGSA EDOM DAN 

SEGALA BANGSA YANG KUSEBUT MILIK-KU," 

demikianlah firman TUHAN yang melakukan hal 

ini. 13 "Sesungguhnya, waktu akan datang," 

demikianlah firman TUHAN, "bahwa pembajak 

akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah 

anggur penabur benih; gunung-gunung akan 

meniriskan anggur baru dan segala bukit akan 

kebanjiran. 14 Aku akan memulihkan kembali 

umat-Ku Israel: MEREKA AKAN MEMBANGUN 

KOTA-KOTA YANG LICIN TANDAS DAN 
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MENDIAMINYA; mereka akan menanami 

kebun-kebun anggur dan minum anggurnya; 

mereka akan membuat kebun-kebun buah-

buahan dan makan buahnya. 15 Maka AKU 

AKAN MENANAM MEREKA DI TANAH MEREKA, 

DAN MEREKA TIDAK AKAN DICABUT LAGI DARI 

TANAH YANG TELAH KUBERIKAN KEPADA 

MEREKA," firman TUHAN, Allahmu. 

 Waktu saya baca lagi ayat ini, saya baru 

disadarkan bahwa nubuatan tentang 

pemulihan Pondok Daudini begitu erat 

kaitannya dengan Mandat Mengambil Alih 

Tanah Perjanjian, Taking Over the Cities! 

 Bukan cuma menguasai kota-kota, tetapi 

bangsa-bangsa! Bahkan bukan cuma 

menguasai atau mengambil alih, tetapi ayat 

14 dikatakan juga akan membangun kota-

kota yang licin tandas dan akan 

mendiaminya. 

 Bahkan di ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan 

akan menanam kita dan kita tidak akan 

dicabut lagi dari tanah dan kota ini. 
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III. INI SAATNYA KITA MASUK DALAM GELOMBANG 

BERIKUTNYA MOBILISASI BESAR-BESARAN 

UNTUK PONDOK DAUD DAN PUASA RAYA. 

a. Yosua 3:6,15,16a: 6 Dan kepada para imam itu 

Yosua berkata, demikian: "Angkatlah tabut 

perjanjian dan menyeberanglah di depan 

bangsa itu."MAKA MEREKA MENGANGKAT 

TABUT PERJANJIAN DAN BERJALAN DI DEPAN 

BANGSA ITU. 15 SEGERAsesudah para 

pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, 

dan para imam pengangkat tabut itu 

mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai 

itu — sungai Yordan itu sebak sampai meluap 

sepanjang tepinya selama musim menuai — 16 

maka berhentilah air itu mengalir. 

 Ketika Yosua mulai memobilisasi para 

imam, maka semua bergerak meresponi 

dengan segera! 

- Saudara lihat ada satu bentuk kesehatian 

yang begitu kuat di tengah-tengah 

mereka. ADA RANTAI KOMANDO YANG 

SANGAT KUAT DARI ATAS KE BAWAH 

UNTUK BERGERAK BERSAMA-SAMA 
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DALAM KESATUAN. 

b. Saya Ajak kita semua BANGKIT DENGAN 

SEGERA MENGIKUTI RANTAI KOMANDO DI 

GEREJA KITA.Kita semua harus bangkit menjadi 

jemaat yang taat melakukan pesan Tuhan yang 

sudah disampaikan oleh gembala senior kita. 

1. BANGUN PONDOK DAUD!  

 Makin giat ikut PD! Makin ekselen dalam 

melayani di PD! Makin menceritakan apa 

yang Tuhan kerjakan di PD kepada 

sebanyak mungkin jiwa di luar sana. 

- SECEPAT APA ANDA MENGALAMI 

MUJIZAT TERGANTUNG SECEPAT 

APA ANDA MERESPONI PESAN 

TUHAN. Itu yang terjadi di zaman 

Yosua juga: Secepat apa para imam 

mengangkut tabut Allah dan 

mentaati perintah Yosua, maka 

secepat itu juga mujizat dan 

kemenangan mereka alami. Tapi 

kalau mereka berlambat-lambat, 

maka mujizat yang terjadi juga akan 

lambat. Puji Tuhan mereka 
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melakukan dengan segera! Itu 

sebabnya kita juga harus bangkit 

dengan segera! 

2. MASUK DALAM KEGERAKAN DOA PUASA 

40-50 HARI. 

 Sekali lagi, siapa yang rindu masuk 

dalam dimensi kuasa Allah yang begitu 

supranatural? Selain Pondok Daud, saya 

mau memobilisasi saudara semua 

terlibat dalam doa puasa 40-50 hari! 

 Matius 17:19-21 19 Kemudian murid-

murid Yesus datang dan ketika mereka 

sendirian dengan Dia, bertanyalah 

mereka: "Mengapa kami tidak dapat 

mengusir setan itu?" 20 Ia berkata 

kepada mereka: "Karena kamu kurang 

percaya. Sebab Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya sekiranya kamu 

mempunyai iman sebesar biji sesawi saja 

kamu dapat berkata kepada gunung ini: 

Pindah dari tempat ini ke sana, — maka 

gunung ini akan pindah, dan takkan ada 

yang mustahil bagimu. 21 [Jenis ini tidak 

dapat diusir kecuali dengan berdoa dan 
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berpuasa.]” 

 

PENUTUP: 

Mari bangkit untuk membangun PD dan ikut dalam 

kegerakan doa puasa 40 hari. Maka lihatlah anointing 

for dominion dalam level yang belum pernah kita lihat 

akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan gereja kita. 


