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MANDATE TO LIBERATE OUR NATION #9 
MANDAT MEMBEBASKAN BANGSA KITA #9 
MASSIVE HARVEST - TUAIAN YANG MASIF 

 

PEMBUKAAN: 
Minggu lalu kita baru saja merayakan rangkaian Ibadah 
Paskah yang luarbiasa. Kalau Saudara ingat, kita terus 
belajar dari apa yang Yosua lakukan saat hendak 
merebut tanah perjanjian. Karena saya tahu keadaan 
yang sama dan rhema yang sama sedang Tuhan 
berikan atas gereja kita. Yosua juga merayakan Paskah 
bahkan setelah mereka merayakan Paskah, maka 
mereka bisa menguasai Yerikho. Yerikho yang tadinya 
tertutup rapat-rapat, akhirnya roboh dan jalan menjadi 
terbuka sangat lebar dan mereka bisa menguasai 
Yerikho. Hari ini saya digerakkan Tuhan untuk 
melanjutkan rhema Mandate To Liberate Our Nation, 
yaitu Massive Harvest atau Tuaian yang Masif! 
 

I. TUHAN AKAN MEMBERIKAN KITA JARAHAN JIWA-
JIWA YANG LUARBIASA 
a. Yosua 6:1-2. 1 Dalam pada itu Yerikho telah 

menutup pintu gerbangnya; telah tertutup kota 
itu karena orang Israel; tidak ada orang keluar 
atau masuk. 2 Berfirmanlah TUHAN kepada 
Yosua: "Ketahuilah, Aku serahkan ke tanganmu 
Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-
pahlawannya yang gagah perkasa. 
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 Tuhan menyampaikan pesan profetik 
kepada Yosua: Ketahuilah, Aku serahkan ke 
tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan 
pahlawan-pahlawannya yang gagah 
perkasa! 
- Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya: 

“See! I HAVE (AKU SUDAH) given Jericho 
into your hand, its king, and the mighty 
men of valor.” 

 Bahkan keadaannya seolah-olah seperti 
berkebalikan dengan janji Tuhan. 

 Saat kenyataannya BELUM terjadi, Tuhan 
sudah bicara kepada Yosua bahwa Yerikho 
itu SUDAH diserahkan kepada Yosua. (I 
Have given Jericho into your hand!) 

a. KITA HARUS BISA MELIHAT BAHWA HAL ITU 
SUDAH TERJADI! 
 Rahasianya adalah: KETAHUILAH (SEE – 

LIHATLAH) bahwa Yerikho sudah aku 
serahkan! 
- Kalau saudara rindu melihat janji 

nubuatan dari Tuhan sungguh-sungguh 
terjadi dalam hidupmu, maka engkau 
harus bisa TAHU DAN MENANGKAP 
DALAM SPIRIT, BAHKAN ENGKAU 
HARUS BISA MELIHATNYA TERLEBIH 
DAHULU! 
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 Pertanyaan saya: Sudahkah kita bisa 
melihatnya? CAN YOU SEE IT? 

 Dan kembali ke ayat pokok tadi:LIHATLAH 
BAHWA YERIKHOMU SUDAH DISERAHKAN 
KE DALAM TANGANMU!Lihatlah orang 
biasa, termasuk raja-raja dan para pahlawan 
yang gagah perkasa itu sudah diserahkan 
kepada kita! 
- Bahkan bukan cuma kota secara 

umumnya, tetapi raja-rajanya, para 
pahlawannya, para pembesarnya, para 
dosennya, para konglomeratnya, para 
dokter terbaiknya, para insinyur 
terbaiknya, para anak muda terbaiknya, 
para pejabat pemerintahannya: 
LIHATLAH BAHWA JIWA-JIWA SUDAH 
TUHAN SERAHKAN KEPADA KITA UNTUK 
DIPINDAHKAN DARI GELAP PADA 
TERANG ALLAH YANG AJAIB! (KITA 
HARUS SUDAH BISA MELIHATNYA!) 

 
II. INI SAATNYA GEREJA KITA MENGALAMI TUAIAN 

JIWA-JIWA: DARI ORANG BIASA SAMPAI ORANG-
ORANG BESAR DI KOTA KITA. 
a. Masih berkaitan dengan pesan Paskah minggu 

lalu, saya yakin ada Pengurapan Paskah yang 
menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan! 
 Masih ingat peristiwa Paskah pertama kali 
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saat Tuhan mau membawa orang Israel 
keluar dari Mesir? Setelah orang Israel 
mengoles darah anak domba dan merayakan 
Paskah, maka Tuhan mulai mendatangkan 
tulah kesepuluh untuk Mesir untuk 
menghancurkan kuasa kegelapan di Mesir 
dan membawa keselamatan besar bagi 
umat Tuhan, bahkan bangsa-bangsa. 
- Keluaran 12:29-31, 37-38 29 Maka pada 

tengah malam TUHAN membunuh tiap-
tiap anak sulung di tanah Mesir, dari 
anak sulung Firaun yang duduk di 
takhtanya sampai kepada anak sulung 
orang tawanan, yang ada dalam liang 
tutupan, beserta segala anak sulung 
hewan. 30 Lalu bangunlah Firaun pada 
malam itu, bersama semua pegawainya 
dan semua orang Mesir; dan 
kedengaranlah seruan yang hebat di 
Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak 
kematian. 31 Lalu pada malam itu 
dipanggilnyalah Musa dan Harun, 
katanya: "Bangunlah, keluarlah dari 
tengah-tengah bangsaku, baik kamu 
maupun orang Israel; pergilah, 
beribadahlah kepada TUHAN, seperti 
katamu itu. 37 Kemudian berangkatlah 
orang Israel dari Raamses ke Sukot, kira-
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kira enam ratus ribu orang laki-laki 
berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 
38 JUGA BANYAK ORANG DARI 
BERBAGAI-BAGAI BANGSA TURUT 
DENGAN MEREKA; lagi sangat banyak 
ternak kambing domba dan lembu sapi. 

 Masih ingat jugakah setelah Yosua 
merayakan Paskah dan mulai menyerang 
Yerikho, ada satu kejadian menarik. Saat itu 
Yosua memerintahkan dua orang pengintai 
untuk pergi ke rumah Rahab, seorang 
Kanaan dan merupakan perempuan sundal, 
tetapi dialah yang menyelamatkan 2 
pengintai itu dan Rahab mengajukan 
permohonan untuk ikut masuk menjadi 
bagian dalam orang Israel. 
- Yosua 6:25 Demikianlah Rahab, 

perempuan sundal itu dan keluarganya 
serta semua orang yang bersama-sama 
dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. 
Maka diamlah perempuan itu di tengah-
tengah orang Israel sampai sekarang, 
karena ia telah menyembunyikan orang 
suruhan yang disuruh Yosua mengintai 
Yerikho. 

- Yosua 10:2 maka sangat takutlah orang, 
sebab Gibeon itu kota yang besar, 
seperti salah satu kota kerajaan, bahkan 
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lebih besar dari Ai, dan semua orangnya 
adalah pahlawan. 

a. Dalam peristiwaPaskah di perjanjian barupun 
juga sama. Kisah seputar Paskah dan seputar 
kematian dan kebangkitan Kristus, dipenuhi 
dengan pertobatan jiwa-jiwa. 
 Masih ingatkah saudara ada banyak orang 

yang akhirnya percaya setelah Yesus 
disalibkan. 
- Kisah Rasul 6:7 Firman Allah makin 

tersebar, dan sejumlah murid di 
Yerusalem makin bertambah banyak; 
juga sejumlah besar imam menyerahkan 
diri dan percaya. 

 Nubatan Yesaya 53 tergenapi!  
- Yesaya 53:7-10 7 Dia dianiaya, tetapi dia 

membiarkan diri ditindas dan tidak 
membuka mulutnya seperti anak domba 
yang dibawa ke pembantaian; seperti 
induk domba yang kelu di depan orang-
orang yang menggunting bulunya, ia 
tidak membuka mulutnya.  8 Sesudah 
penahanan dan penghukuman ia 
terambil, dan tentang nasibnya siapakah 
yang memikirkannya? Sungguh, ia 
terputus dari negeri orang-orang hidup, 
dan karena pemberontakan umat-Ku ia 
kena tulah.  9 Orang menempatkan 
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kuburnya di antara orang-orang fasik, 
dan dalam matinya ia ada di antara 
penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak 
berbuat kekerasan dan tipu tidak ada 
dalam mulutnya. 10 Tetapi TUHAN 
berkehendak meremukkan dia dengan 
kesakitan. Apabila ia menyerahkan 
dirinya sebagai korban penebus salah, ia 
akan melihat keturunannya, umurnya 
akan lanjut, dan kehendak TUHAN akan 
terlaksana olehnya. 

- Mari lihat Yesaya 53:11-12.  11 Sesudah 
kesusahan jiwanya ia akan melihat 
terang dan menjadi puas; dan hamba-Ku 
itu, sebagai orang yang benar, akan 
membenarkan banyak orang oleh 
hikmatnya, dan kejahatan mereka dia 
pikul.  12 SEBAB ITU AKU AKAN 
MEMBAGIKAN KEPADANYA ORANG-
ORANG BESAR SEBAGAI RAMPASAN, 
DAN IA AKAN MEMPEROLEH ORANG-
ORANG KUAT SEBAGAI JARAHAN, YAITU 
SEBAGAI GANTI KARENA IA TELAH 
MENYERAHKAN NYAWANYA KE DALAM 
MAUT DAN KARENA IA TERHITUNG DI 
ANTARA PEMBERONTAK-
PEMBERONTAK, SEKALIPUN IA 
MENANGGUNG DOSA BANYAK ORANG 
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DAN BERDOA UNTUK PEMBERONTAK-
PEMBERONTAK. 

 Saya amat sangat percaya FENOMENA 
GELOMBANG PERTOBATAN BESAR AKAN 
SEGERA TERJADI MELANDA INDONESIA 
MELALUI GEREJA KITA. 

a. PANGGILAN BERJUANG BAGI PARA 
PAHLAWAN TUHAN: INI SAATNYA SEMUA 
PAHLAWAN TUHAN BANGKIT UNTUK 
“MERAMPAS” JIWA-JIWA DARI KEGELAPAN 
PADA TERANG ALLAH YANG AJAIB. 
 Yudas 1:21-23a.  21 Peliharalah dirimu 

demikian dalam kasih Allah sambil 
menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus 
Kristus, untuk hidup yang kekal. 22 
Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka 
yang ragu-ragu, 23a SELAMATKANLAH 
MEREKA DENGAN JALAN MERAMPAS 
MEREKA DARI API. 

 Salah satu motto yang sering dikotbahkan 
oleh almarhum seorang penginjil bernama 
Reinhard Bonnke adalah: HELL EMPTY! 
HEAVEN FULL! 

 Demikian pula dengan Ps Adeboye: Dia 
orang yang benar-benar punya hati buat 
jiwa-jiwa. 
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PENUTUP: 
Bangkit untuk mulai selamatkan jiwa! Percayalah kita 
semua adalah para pahlawan yang akan dipakai Tuhan 
untuk menyelamatkan banyak orang, mulai dari orang 
kecil sampai orang yang begitu terpandang di bangsa 
ini bahkan bangsa-bangsa. Ini saatnya great revival dan 
great harvest dinyatakan di tahun kemuliaan Tuhan! 
Bangsa-bangsa akan datang kepada terang Tuhan! 
 


