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THE COVENANT OF PEACE #4 
PERJANJIAN DAMAI #4 

CONQUERING FEAR 
MENAKLUKKAN KETAKUTAN 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita akan masuk di bagian akhir dari seri kotbah 
The Covenant of Peace atau Perjanjian Damai, dan kita 
akan belajar bagaimana memiliki hidup yang penuh 
damai dengan cara 'Menaklukkan Ketakutan'.   
 
I. UNTUK BISA MEMILIKI DAMAI, KITA HARUS BISA 

MENAKLUKKAN KETAKUTAN KITA. 
a. DAMAI DAN KETAKUTAN adalah dua hal yang 

TIDAK BISA TUMBUH BERSAMAAN. 
 Ketakutan seperti semak duri yang akan 

menghimpit damai sejahtera dan sukacita anda. 
 Pak Obaja sudah sering menyampaikan bahwa di 

balik pandemi covid ini ada roh ketakutan yang 
bekerja. 

- 2 Timotius 1:7 Sebab Allah memberikan kepada kita 
bukan ROH KETAKUTAN, melainkan roh yang 
membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 

- KETAKUTAN bukan sekedar perasaan, tetapi ROH 
YANG MENGINTIMIDASI. 



Outline Kotbah Minggu, 28 Maret 2020 – The Covenant of Peace #4 

 2 of 6 

 Jadi kita harus tahu bahwa musuh yang harus kita 
lawan bukan cuma virus corona, tetapi juga roh 
ketakutan! 

b. DAUD ADALAH SALAH SATU CONTOH ORANG 
YANG BISA MENAKLUKKAN KETAKUTAN. 

 Daud adalah contoh orang yang pernah menghadapi 
bahaya-bahaya yang nyata dalam hidupnya. 

 Tetapi situasi yang pernah Daud alami ini benar-
benar bahaya yang sangat nyata: 

 Mazmur 3:1-7 1 Mazmur Daud, ketika ia lari dari 
Absalom, anaknya. 2 Ya TUHAN, betapa banyaknya 
lawanku! Banyak orang yang bangkit menyerang 
aku; 3 banyak orang yang berkata tentang aku: 
"Baginya tidak ada pertolongan dari pada Allah." 
Sela 4 Tetapi Engkau, TUHAN, adalah perisai yang 
melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang 
mengangkat kepalaku. 5 Dengan nyaring aku berseru 
kepada TUHAN, dan Ia menjawab aku dari gunung-
Nya yang kudus. Sela 6 AKU MEMBARINGKAN DIRI, 
LALU TIDUR; AKU BANGUN, SEBAB TUHAN 
MENOPANG AKU! 7 AKU TIDAK TAKUT KEPADA 
PULUHAN RIBU ORANG YANG SIAP MENGEPUNG 
AKU. 

 
II. RAHASIA DAUD MENAKLUKKAN KETAKUTAN 

ADALAH IMAN! 
a. Mazmur 56:1-5, 10-12:   1 Untuk pemimpin biduan. 

Menurut lagu: Merpati di pohon-pohon tarbantin 
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yang jauh. Miktam dari Daud, KETIKA ORANG 
FILISTIN MENANGKAP DIA DI GAT. 2 Kasihanilah 
aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak 
aku, sepanjang hari orang memerangi dan 
mengimpit aku! 3 Seteru-seteruku menginjak-injak 
aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang 
memerangi aku dengan sombong. 4 WAKTU AKU 
TAKUT, AKU INI PERCAYA KEPADA-MU;  5 KEPADA 
ALLAH, YANG FIRMAN-NYA KUPUJI, KEPADA ALLAH 
AKU PERCAYA, AKU TIDAK TAKUT. Apakah yang 
dapat dilakukan manusia terhadap aku? 10 Maka 
musuhku akan mundur pada waktu aku berseru; aku 
yakin, bahwa Allah memihak kepadaku. 11 KEPADA 
ALLAH, FIRMAN-NYA KUPUJI, KEPADA TUHAN, 
FIRMAN-NYA KUPUJI, 12 KEPADA ALLAH AKU 
PERCAYA, AKU TIDAK TAKUT. Apakah yang dapat 
dilakukan manusia terhadap aku? 

 Satu kali Daud harus melarikan diri dari Saul dan dia 
bersembunyi di Gat. Gat adalah kota orang Filistin 
dan merupakan kota asal Goliat yang dia bunuh! 

 Tahukah saudara bahwa di tengah ketakutan 
sangat penting untuk kita menguatkan 
kepercayaan kita kepada Tuhan?! 

b. IMAN ARTINYA PERCAYA SEKALIPUN KITA BELUM 
MELIHAT. 

 Tahukah saudara bahwa KETAKUTAN bisa terjadi 
karena kita BELUM BISA MELIHAT SESUATU. 
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 Iman membuat kita tetap bisa percaya kepada 
Tuhan, sekalipun kita belum bisa mengerti semua 
yang sedang dikerjakan Tuhan. 

 Waktu Daud dikejar Saul sampai dia harus lari ke 
gua adulam, Daud-pun tidak tahu sepenuhnya 
rencana Tuhan (1 Samuel 22:3). Tetapi dalam 
keadaan seperti itupun Daud tetap memilih 
percaya! 

- Ibrani 11:8 Karena iman Abraham taat, ketika ia 
dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan 
diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia 
berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia 
tujui. 

c. BANGKIT DALAM IMAN, KALAHKAN KETAKUTAN, 
DAN TERUSLAH MELANGKAH! 

 Roh ketakutan bukan hanya mematikan damai 
sejahtera Anda tetapi juga mematikan potensi 
Anda. 

 Saya perlu katakan kepada sebagian orang: Jangan 
takut dan taati rhema dari Tuhan! 

 Ini juga yang dilakukan Ester: Ketika Bangsa Israel 
terancam genosida atau pembasmian etnis, maka 
Mordekhai mengirim pesan kepada Ester yang 
sudah diangkat jadi ratu, supaya menggunakan 
kekuasaannya untuk berjuang menyelamatkan 
bangsa Israel.  

- Ester 4:13-17 13 maka Mordekhai menyuruh 
menyampaikan jawab ini kepada Ester: "Jangan kira, 
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karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau 
yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. 
14 Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri 
saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan 
dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan 
kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin 
justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh 
kedudukan sebagai ratu." 15 Maka Ester menyuruh 
menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai: 16 
"Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang 
terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; 
janganlah makan dan janganlah minum tiga hari 
lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku 
serta dayang-dayangku pun akan berpuasa 
demikian, dan kemudian aku akan masuk 
menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan 
undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah 
aku mati." 

- Begitu iman diaktifkan, maka kuasa Allah bekerja, 
dan mujizat besar terjadi! 

 
III. UCAPKAN PERKATAAN IMAN DAN DEKLARASI 

PROFETIK UNTUK MEMBUNUH KETAKUTANMU! 
a. Mazmur 56:4 WAKTU AKU TAKUT, AKU INI PERCAYA 

KEPADA-MU;  5 KEPADA ALLAH, YANG FIRMAN-NYA 
KUPUJI, KEPADA ALLAH AKU PERCAYA, AKU TIDAK 
TAKUT 
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 Jelas-jelas saat itu Daud mengaku bahwa dia takut. 
Tetapi setelah itu di ayat ke 5 dia berkata “aku tidak 
takut!”. 

b. Jangan pernah mengumbar ketakutanmu. 
 1 Korintus 16:13 Berjaga-jagalah! Berdirilah dengan 

teguh dalam iman! Bersikaplah sebagai laki-laki! Dan 
tetap kuat! 

 Pelajaran dari Tuhan Yesus menjelang hari 
kematianNya. 

 Ketakutan tidak akan membuat pengurapan Tuhan 
dalam hidup anda makin kuat. Ketakutan hanya 
akan melemahkan dan mengeringkan pengurapan 
Tuhan dalam hidupmu. Itu sebabnya jangan 
memblow up ketakutanmu! 

 
PENUTUP: 
Bangkitkan kepercayaan dan imanmu dan mulai 
deklarasikan kekuatan dan keberanian Tuhan 
memenuhi hidupmu! 
 
 
 
 


