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MANDATE TO LIBERATE OUR NATION #8
MANDAT MEMBEBASKAN BANGSA KITA #8
GREATER LIBERTY - KELEPASAN YANG LEBIH BESAR
(MINGGU PASKAH)
PEMBUKAAN:
Hari ini bersama-sama dengan gereja di seluruh dunia,
kita merayakan Paskah. Dan seperti firman Tuhan hari
Jumat kemarin, saya percaya bahwa kita bukan cuma
merayakan event Paskah yang kosong, tetapi ada kuasa
yang besar di balik perayaan Paskah. Itu sebabnya
kalau saudara buka hati dan menangkap pesan Tuhan
hari ini, saya percaya saudara akan pulang sambil
membawa pengurapan dan kuasa Allah yang dahsyat.
 Saya percaya ada kuasa kebangkitan yang akan
membawa kelepasan besar bagi setiap kita.
 Kuasa kebangkitan Kristus akan memampukan kita
untuk BANGKIT dan MENJADI TERANG sehingga kita
semua boleh mengalami penggenapan Yesaya 60 di
dalam hidup kita masing-masing.
 Ya! Kebangkitan Kristus adalah inspirasi terbesar
kita untuk juga boleh bangkit dari semua
keterpurukan kita.
 Dan di hari Paskah ini, saya mau sampaikan satu
pesan Tuhan dengan Judul Greater Liberty atau
Kelepasan yang Lebih Besar!
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I. ADA KUASA KELEPASAN MELALUI PASKAH
a. Matius 27:59-66 59 Dan Yusuf pun mengambil
mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan
yang putih bersih, 60 lalu membaringkannya di
dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di
dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan
sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah
ia. 61 Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang
lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. 62
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan,
datanglah imam-imam kepala dan orang-orang
Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, 63 dan
mereka berkata: "Tuan, kami ingat, bahwa si
penyesat itu sewaktu hidup-Nya berkata:
Sesudah tiga hari Aku akan bangkit. 64 Karena
itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu
sampai hari yang ketiga; jikalau tidak, muridmurid-Nya mungkin datang untuk mencuri Dia,
lalu mengatakan kepada rakyat: Ia telah bangkit
dari antara orang mati, sehingga penyesatan
yang terakhir akan lebih buruk akibatnya dari
pada yang pertama." 65 Kata Pilatus kepada
mereka: "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan
jagalah kubur itu sebaik-baiknya." 66 Maka
pergilah mereka dan dengan bantuan penjagapenjaga itu mereka memeterai kubur itu dan
menjaganya.
 Setelah mati di atas kayu salib, mayat Yesus
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diturunkan dan dimasukkan ke dalam
kuburan bukit batu dan ditutup dengan
sebuah batu besar.
- Yohanes 11:38-41. 38 Maka masygullah
pula hati Yesus, lalu Ia pergi ke kubur itu.
Kubur itu adalah sebuah gua yang
ditutup dengan batu. 39 Kata Yesus:
"Angkat batu itu!" Marta, saudara orang
yang meninggal itu, berkata kepada-Nya:
"Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah
empat hari ia mati." 40 Jawab Yesus:
"BUKANKAH
SUDAH
KUKATAKAN
KEPADAMU: JIKALAU ENGKAU PERCAYA
ENGKAU AKAN MELIHAT KEMULIAAN
ALLAH?"41 Maka mereka mengangkat
batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas
dan berkata: "Bapa, Aku mengucap
syukur kepada-Mu, karena Engkau telah
mendengarkan Aku.
 Bukan hanya ditutup dengan batu, tetapi
kubur Yesus juga dimeteraikan dan dijaga
dengan ketat.
 Mungkin keadaan seperti itu juga yang
saudara rasakan hari-hari ini.
a. BERITA PASKAH memberi tahu kita satu kabar
yang pasti: KEBANGKITAN ITU ADA!
 1 Korintus 15:14 Tetapi andaikata Kristus
tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
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pemberitaan kami dan sia-sialah juga
kepercayaan kamu.
 Markus 16:1-4. 1 Setelah lewat hari Sabat,
Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus,
serta Salome membeli rempah-rempah
untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus.
2 Dan pagi-pagi benar pada hari pertama
minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah
mereka ke kubur. 3 Mereka berkata seorang
kepada yang lain: "Siapa yang akan
menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu
kubur?" 4 Tetapi ketika mereka melihat dari
dekat, tampaklah, batu yang memang
sangat besar itu sudah terguling.
 Ayub 33:28-30. 28 Ia telah membebaskan
nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan
hidupku akan melihat terang. 29
Sesungguhnya, semuanya ini dilakukan Allah
dua, tiga kaliterhadap manusia: 30
mengembalikan nyawanya dari liang kubur,
sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup.
II. MELALUI PASKAH, BUKAN HANYA ADA
KELEPASAN BIASA, TAPI KELEPASAN BESAR
a. Kisah 12:4-5. 4 Setelah Petrus ditangkap,
Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah
penjagaan empat regu, masing-masing terdiri
dari empat prajurit. Maksudnya ialah, supaya
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SEHABIS PASKAH ia menghadapkannya ke
depan orang banyak. 5 Demikianlah Petrus
ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan
tekun mendoakannya kepada Allah.
 Lagi-lagi ada kisah menarik disekitar hari
Paskah.
 Kisah 12:6-10 6 Pada malam sebelum
Herodes hendak menghadapkannya kepada
orang banyak, Petrus tidur di antara dua
orang prajurit, terbelenggu dengan dua
rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal
sedang berkawal di muka pintu.7 Tiba-tiba
berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat
Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu.
Malaikat itu menepuk Petrus untuk
membangunkannya, katanya: "Bangunlah
segera!" Maka gugurlah rantai itu dari
tangan Petrus.8 Lalu kata malaikat itu
kepadanya: "Ikatlah pinggangmu dan
kenakanlah sepatumu!" Ia pun berbuat
demikian. Lalu malaikat itu berkata
kepadanya: "Kenakanlah jubahmu dan
ikutlah aku!" 9 Lalu ia mengikuti malaikat itu
ke luar dan ia tidak tahu, bahwa apa yang
dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh
terjadi, sangkanya ia melihat suatu
penglihatan. 10 Setelah mereka melalui
tempat kawal pertama dan tempat kawal
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kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang
besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka
dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah
tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung
jalan,
dan
tiba-tiba
malaikat
itu
meninggalkan dia.
a. Terima satu pesan nubuatan lagi di hari Paskah
ini: SESUATU YANG TERTUTUP RAPAT-RAPAT
AKAN SEGERA TERBUKA LEBAR-LEBAR!
 Sama seperti kubur Yesus yang tertutup
rapat-rapat, sama seperti pintu gerbang
besi yang menghalangi Petrus tertutup
rapat-rapat, demikian pula kota Yerikho
(kita kembali belajar tentang kisah Yosua
merebut tanah Kanaan).
- Yosua 6:1 Dalam pada itu Yerikho telah
menutup pintu gerbangnya; telah
tertutup kota itu karena orang Israel;
tidak ada orang keluar atau masuk.
 Kita harus tahu bahwa sementara rhema
mandat untuk membebaskan bangsa ini
disampaikan, dalam alam roh, IBLIS
SEDANG KALANG KABUT. ITU SEBABNYA
IBLIS AKAN MENUTUP RAPAT-RAPAT
SUPAYA KERAJAANNYA TIDAK BISA KITA
REBUT.
 Tetapi TANGKAPLAH RHEMA PASKAH ini:
APA YANG DITUTUP RAPAT-RAPAT OLEH
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IBLIS AKAN SEGERA DIBUKA LEBAR-LEBAR
OLEH TUHAN!
- Yosua 6:20 Lalu bersoraklah bangsa itu,
sedang sangkakala ditiup; segera sesudah
bangsa itu mendengar bunyi sangkakala,
bersoraklah mereka dengan sorak yang
nyaring. MAKA RUNTUHLAH TEMBOK
ITU, lalu mereka memanjat masuk ke
dalam kota, masing-masing langsung ke
depan, dan merebut kota itu.
 Yesaya 60:11 Pintu-pintu gerbangmu akan
terbuka senantiasa, baik siang maupun
malam tidak akan tertutup, supaya orang
dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa
kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut
digiring sebagai tawanan.
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