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MANDATE TO LIBERATE OUR NATION #6 
MANDAT MEMBEBASKAN BANGSA KITA #6 

PURE AS GOLD - SEMURNI EMAS 
 
PEMBUKAAN: 
Minggu ini kita sudah memasuki bulan yang keempat di 
tahun Kemuliaan Tuhan ini. Dan di bulan keempat ini, 
kita masih akan melanjutkan topik bulan lalu, yaitu 
MANDATE TO LIBERATE OUR NATION. 
 Agak jarang gereja kita membahas suatu tema lebih 

dari 1 bulan. 
 Kita harus tahu bahwa untuk membebaskan bangsa 

kita itu butuh waktu, butuh proses bahkan butuh 
perjuangan. 

 Seperti Yosua menguasai Kanaan tidak dalam waktu 
satu malam atau satu bulan saja. 

 Itu sebabnya Tuhan mau mengajari kita lebih lagi 
rahasia untuk bisa membebaskan bangsa kita dan 
sepanjang bulan ini Tuhan akan singkapkan rahasia 
demi rahasia yang akan membawa bangsa kita 
mengalami kemerdekaan sejati. 

 Dan juga Tuhan mau mengingatkan kita bahwa tema 
bulan Maret lalu bukanlah tema biasa. Itu adalah 
rhema yang serius! Ini adalah mandat yang serius yang 
Tuhan titipkan untuk gereja kita. Itu sebabnya 
sementara di bulan ini kita lanjutkan lagi seri kotbah 
ini, teruslah buka hati dan sungguh-sungguh percaya 
bahwa Tuhan akan membawa pembebasan besar bagi 
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setiap kita bahkan bangsa kita. 
 Judul firman hari ini adalah Pure as Gold atau Semurni 

Emas. 
 
I. KEMURNIAN ADALAH SYARAT MUTLAK MENGAMBIL 

ALIH TANAH PERJANJIAN. 
a. Yosua 5:1-5.  1 Ketika semua raja orang Amori di 

sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang 
Kanaan di tepi laut mendengar, bahwa TUHAN telah 
mengeringkan air sungai Yordan di depan orang 
Israel, sampai mereka dapat menyeberang, 
tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat 
mereka menghadapi orang Israel itu. 2 Pada waktu 
itu berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Buatlah 
pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu, 
untuk kedua kalinya." 3 Lalu Yosua membuat pisau 
dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di Bukit 
Kulit Khatan.  4 Inilah sebabnya Yosua menyunat 
mereka: semua orang yang keluar dari Mesir, yakni 
yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang 
gurun di tengah jalan, setelah mereka keluar dari 
Mesir. 5 Sebab, semua orang yang keluar dari Mesir 
itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di 
padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari 
Mesir, belum disunat.  
 Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana 

bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. 
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b. Setelah menyeberangi sungai Yordan, Tuhan 
memerintahkan bangsa Israel untuk DISUNAT. 
 Secara manusia, ini adalah sebuah perintah yang 

sangat konyol dan rasanya tidak tepat 
momennya. 
- Ketika seseorang disunat, itu bisa dibilang 

menjadi masa terlemah bagi seorang pria. 
Bagaimana Kalau sampai musuh mereka 
menggunakan kesempatan itu untuk 
menyerang mereka. Ini Sangat berbahaya. Itu 
sebabnya perintah Tuhan untuk menyunat 
orang Israel setelah menyeberangi sungai 
Yordan adalah sebuah ide yang konyol secara 
manusia. 

 Justru dari sini, kita harus menyadari bahwa 
MENGAMBIL ALIH TANAH PERJANJIAN TIDAK 
BISA DENGAN KEKUATAN DAN STRATEGI 
MANUSIA, TETAPI MURNI TUNTUNAN TUHAN. 

c. SUNAT BICARA TENTANG KEMURNIAN. 
 Sunat berarti kita harus memangkas kedagingan 

dan membuang bagian yang kotor dalam hidup 
kita. 
- Yeremia 4:4  Sunatlah dirimu bagi TUHAN, dan 

jauhkanlah kulit khatan HATIMU, hai orang 
Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya 
jangan murka-Ku mengamuk seperti api, dan 
menyala-nyala dengan tidak ada yang 
memadamkan, oleh karena perbuatan-



Outline Kotbah Minggu, 5 April 2020 – Mandate to Liberate Our Nation #6 

 4 of 9 

perbuatanmu yang jahat!"  
- Kolose 2:11: Dalam Dia kamu telah disunat, 

bukan dengan sunat yang dilakukan oleh 
manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang 
terdiri dari penanggalan akan tubuh yang 
berdosa,  

 JANGAN RAGU MEMOTONG DOSA ANDA! 
 TINGKATKAN KEMURNIAN HIDUP! 

- Murnikan pikiran anda! Filipi 4:8 Jadi akhirnya, 
saudara-saudara, semua yang benar, semua 
yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, 
semua yang manis, semua yang sedap 
didengar, semua yang disebut kebajikan dan 
patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 

 
II. KUASA KEMURNIAN 

1. KEMURNIAN AKAN MENINGKATKAN LEVEL KUASA 
TUHAN YANG BISA BERMANIFESTASI DALAM 
HIDUP KITA.  
 Ketika kita menyingkirkan dosa dan semua hal 

yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka 
sesungguhnya kita sedang menyediakan ruang 
yang lebih besar untuk menerima kepenuhan 
Roh Kudus yang lebih lagi dalam hidup kita.  

 Kuasa Tuhan inilah yang akan mengerjakan 
mujizat yang lebih massive, keajaiban yang 
lebih tidak masuk akal, dan terobosan-
terobosan yang lebih dahsyat.  
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2. KEMURNIAN AKAN MEMPERBESAR KAPASITAS 
KITA UNTUK MEMPERLUAS WILAYAH KITA.  
 Sadarilah bahwa dosa adalah penghalang untuk 

kita menggenapi Mandat Membebaskan Bangsa 
Kita dan mengambil alih tanah perjanjian. 

 Masih ingat kenapa bangsa Israel bisa kalah 
melawan kota kecil bernama Ai? 

 Yosua 7:10-13.  10 Lalu berfirmanlah TUHAN 
kepada Yosua: "Bangunlah! Mengapa engkau 
sujud demikian? 11 Orang Israel telah berbuat 
dosa, mereka melanggar perjanjian-Ku yang 
Kuperintahkan kepada mereka, mereka 
mengambil sesuatu dari barang-barang yang 
dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka 
menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya 
di antara barang-barangnya. 12 Sebab itu orang 
Israel tidak dapat bertahan menghadapi 
musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, 
sebab mereka itu pun dikhususkan untuk 
ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi 
jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak 
kamu punahkan dari tengah-tengahmu. 13 
Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan: 
Kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab, 
demikianlah firman TUHAN, Allah Israel: Hai, 
orang Israel ada barang-barang yang 
dikhususkan di tengah-tengahmu; kamu tidak 
akan dapat bertahan menghadapi musuhmu, 
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sebelum barang-barang yang dikhususkan itu 
kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. 

 SEBALIKNYA, BEGITU DOSA DISINGKIRKAN, 
DAN BANGSA ISRAEL MEMURNIKAN DIRI 
MEREKA SENDIRI, MAKA KUASA TUHAN 
KEMBALI DICURAHKAN, SEHINGGA YANG 
TADINYA KALAH KEMUDIAN MEREKA BISA 
MENANG, MEREBUT WILAYAH DEMI WILAYAH, 
DAN TERUS MEMPERLUAS WILAYAH SAMPAI 
MEREKA MENGUASAI SELURUH TANAH 
PERJANJIAN. 

 JADI KEMURNIAN ADALAH RAHASIA 
MENERIMA KUASA DAN OTORITAS YANG LEBIH 
BESAR UNTUK MENGAMBIL ALIH TANAH 
PERJANJIAN (kota perjanjian, Berkat perjanjian, 
bangsa perjanjian, mujizat perjanjian) 

3. KEMURNIAN AKAN MENGHAPUS CELA DAN 
MENGGANTINYA DENGAN KEMULIAAN. 
 Yosua 5:8-9.  8 Setelah seluruh bangsa itu selesai 

disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya 
masing-masing di perkemahan itu, sampai 
mereka sembuh. 9 Dan berfirmanlah TUHAN 
kepada Yosua: "Hari ini telah Kuhapuskan cela 
Mesir itu dari padamu." Itulah sebabnya nama 
tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. 

 Demikian pula halnya dengan kita, KOMITMEN 
HIDUP DALAM KEMURNIAN AKAN 
MENGHAPUS SEMUA CELA DAN AIB, SERTA 
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MENGUBAHNYA MENJADI KEMULIAAN! 
 
III. JADIKAN MOMEN PUASA RAYA KITA MENJADI 

MOMEN PEMURNIAN. 
a. TIDAK KEBETULAN KISAH PENYUNATAN MASSAL 

BANGSA ISRAEL INI KITA BAHAS SAAT SEDANG 
MEMASUKI PUASA RAYA GEREJA KITA. 
 Begitu menyeberangi sungai Yordan, bangsa 

Israel disuruh sunat. Sama halnya dengan gereja 
kita. Begitu terima mandat untuk 
membebaskan kota dan bangsa, Tuhan 
menyuruh kita Doa Puasa. 
- Roma 2:29 Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia 

yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat 
ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan 
secara hurufiah. Maka pujian baginya datang 
bukan dari manusia, melainkan dari Allah.   

- Sama halnya dengan puasa dimana kita 
melatih diri kita untuk memotong kedagingan 
yang melekat dalam diri kita, sehingga 
memberi ruang bagi manusia Roh kita untuk 
bangkit. 

 Sama seperti sunat begitu penting dan 
menentukan saat itu, demikian kita perlu sadari 
bahwa Doa Puasa sangat penting supaya 
rencana Tuhan tergenapi. 
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b. MOMEN PUASA DAN SUNAT ADALAH MOMEN 
UNTUK MENDEKAT KEPADA TUHAN. 
 Yosua 5:8  Setelah seluruh bangsa itu selesai 

disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya 
masing-masing di perkemahan itu, sampai 
mereka sembuh. 
- INTINYA, BELAJARLAH UNTUK 

MENINGKATKAN KEGIATAN YANG AKAN 
MENINGKATKAN SINYAL HUBUNGAN KITA 
DENGAN TUHAN: PERBANYAK DOA, 
PERBANYAK MEMBACA MERENUNGKAN 
FIRMAN, MELAYANI TUHAN, KOMSEL, 
MEMBANGUN PONDOK DAUD, MEMUJI 
MENYEMBAH TUHAN, BEKERJA DENGAN 
LEBIH GIAT, BELAJAR DENGAN LEBIH RAJIN, 
DLL. 

- SAYA PERCAYA MOMEN DOA PUASA 2020 INI 
AKAN MENJADI MOMEN TEROBOSAN BARU 
DALAM LEVEL KUASA ALLAH SEHINGGA 
MUJIZAT-MUJIZAT YANG BELUM PERNAH 
KITA ALAMI BAHKAN BELUM PERNAH KITA 
DENGARKAN SEBELUMNYA, MULAI TERJADI 
DAN DINYATAKAN DAHSYAT DI TENGAH-
TENGAH KITA.  
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PENUTUP: 
Mari bangkit dalam komitmen untuk hidup dalam 
kekudusan. Singkirkan dengan tegas segala macam 
bentuk dosa dalam hidup kita. Selain itu juga kita ikut 
dalam kegerakan doa puasa dan semakin mendekat 
kepada Tuhan. 


