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LIFT UP YOUR EYES #3 - LAYANGKAN MATAMU #3 
UNBEATABLE - TIDAK TERKALAHKAN 

 
PEMBUKAAN: 
Kali ini saya akan membagikan sebuah Firman Tuhan 
yang berjudul: Unbeatable atau Tidak Terkalahkan. 
Saya percaya waktu saudara membuka hati dan 
menyerap rhema firman Tuhan ini, maka terobosan 
besar akan terjadi dalam hidup saudara. 
 
ISI: 
I. RAHASIA HIDUP YANG TIDAK TERKALAHKAN 

ADALAH: TUHAN! 
a. Yesaya 40:21-26 Tidakkah kamu tahu? Tidakkah 

kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu 
dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak 
dasar bumi diletakkan? 22 Dia yang bertakhta di atas 
bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang; 
Dia yang membentangkan langit seperti kain dan 
memasangnya seperti kemah kediaman! 23 Dia yang 
membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada 
dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia 
saja! 24 Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka 
ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di 
dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka, 
sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh 
badai seperti jerami. 25 Dengan siapa hendak kamu 
samakan Aku, seakan-akan Aku seperti dia? firman 



Outline Kotbah Agustus #3 – Lift Up Your Eyes #3 (15-Agustus-2021 

 

 2 of 7 

Yang Mahakudus.  26 Arahkanlah matamu ke langit 
dan lihatlah: siapa yang menciptakan semua bintang 
itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, 
sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu 
pun tiada yang tak hadir, OLEH SEBAB IA MAHA 
KUASA DAN MAHA KUAT. 

◼ Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus 
Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha 
Kuat. 

b. Itu sebabnya KALAU KITA MAU MEMILIKI HIDUP 
TIDAK TERKALAHKAN, KUNCINYA ADALAH 
BERGABUNG DENGAN TUHAN!  (Join forces with 
God).  

◼ Bagaimana caranya? 
1. MENDEKAT DAN MELEKAT DENGAN TUHAN!  
2. MENGANDALKAN TUHAN!  
3. BEKERJALAH BERSAMA TUHAN!  
4. TAAT KEPADA TUHAN!  
5. BELAJAR HIDUP SEPERTI TUHAN!  
◼ Intinya KITA AKAN MENJADI SEPERTI APA YANG 

KITA IKUTI! Minimal kita pasti akan mengalami 
perubahan mendekati apa yang kita ikuti! 

◼ Tirulah sikapNya, tirulah perkataanNya, tirulah 
caraNya mengambil keputusan, tirulah caranya 
saat berhadapan dengan seseorang, bahkan yang 
tidak kalah penting adalah Tirulah kekudusanNya! 
(Ini akan menjadi fokus Firman Tuhan yang akan kita 
pelajari hari ini)  



Outline Kotbah Agustus #3 – Lift Up Your Eyes #3 (15-Agustus-2021 

 

 3 of 7 

 
II. 'HIDUP SEPERTI TUHAN' BERARTI 'HIDUP DALAM 

KEKUDUSAN'. 
a. 1 Petrus 1:14-15 Hiduplah sebagai anak-anak yang 

taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai 
kamu pada waktu kebodohanmu, 15 tetapi 
hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh 
hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah 
memanggil kamu,16 sebab ada tertulis: Kuduslah 
kamu, sebab Aku kudus. 

◼ Inilah nasehat Rasul Petrus kepada setiap kita: 
Hendaklah kamu menjadi kudus, sama seperti Dia 
kudus! 

◼ Banyak orang juga menganggap kekudusan adalah 
sesuatu yang membosankan dan tidak 
menyenangkan. 

◼ Alkitab memberitau bahwa identitas kita sebagai 
orang percaya adalah “ORANG-ORANG KUDUS”.  

- Bahkan sebagai orang percaya, roh yang diberikan 
oleh Allah untuk memenuhi kita adalah ROH 
KUDUS.  

- Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa ADA 
RAHASIA BESAR DIBALIK KEKUDUSAN!!! 

b. KEKUDUSAN ADALAH SENJATA ILAHI! 
◼ Hidup ini adalah pertempuran. Dan anda butuh 

senjata untuk menang dalam pertempuran. 
◼ Sadarkah anda bahwa kekudusan adalah senjata 

untuk anda bisa berhasil!  
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c. Senjata kekudusan inilah yang dimiliki oleh Yusuf! 
◼ Kalau anda bilang senjata untuk sukses adalah 

modal, maka itu sama sekali tidak dimiliki Yusuf.  
◼ Tetapi ada satu senjata yang melekat dalam 

hidupnya dan terus dia pertahankan. Namanya 
adalah kekudusan! Namanya adalah kemurnian!  

◼ Iblis tahu bahwa senjata ini harus mereka ambil 
dari Yusuf kalau mau melihat Yusuf kalah. Itu 
sebabnya iblis memakai istri Potifar untuk berkali-
kali menggoda Yusuf supaya Yusuf tidak lagi hidup 
dalam kekudusan. Tetapi saya bersyukur Yusuf 
tetap memegang senjata kekudusan ini. 

 
III. KEKUDUSAN ADALAH SENJATA YANG MEMBUAT 

YOSUA BISA MENGALAMI KEMENANGAN YANG 
AJAIB 

a. Yosua 3:5  Berkatalah Yosua kepada bangsa itu: 
"Kuduskanlah dirimu, sebab besok TUHAN akan 
melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." 

◼ Hal pertama yang dilakukan Yosua sebelum dia dan 
bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk 
memulai mengambil alih tanah perjanjian adalah 
menguduskan diri. 

◼ Yosua 5:1-3 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 
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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. 

◼ Secara medis, sunat artinya memotong sebagian 
ujung kulit yang menutup kemaluan pria. 

- 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, 

◼ Kembali dalam kisah Yosua dan orang Israel: Setelah 
mereka menguduskan diri di seberang sungai 
Yordan, sekarang Tuhan menyuruh mereka untuk 
disunat kembali. Artinya Tuhan sedang mengajarkan 
kepada Yosua dan pasukannya tentang STANDAR 
KEKUDUSAN DOBEL PORSI ATAU DI ATAS RATA-
RATA! 

◼ Setelah orang Israel disunat, barulah mereka 
memulai perjalanan menaklukan tanah Kanaan, 
dimulai dari Yerikho. 

◼ 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, 
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masing-masing langsung ke depan, dan merebut 
kota itu. 

b. HIDUPLAH KUDUS, MAKA ANDA AKAN MENANG. 
HIDUPLAH DALAM DOSA, MAKA ANDA AKAN 
KALAH. 

◼ Itulah kenapa saya berani mengatakan bahwa 
kekudusan adalah senjata yang tidak pernah 
terkalahkan! 

◼ Yosua 7:10-12 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. 

◼ Hari ini saya berdoa anda tidak mengulangi 
kesalahan seperti yang dilakukan oleh Akhan. 

◼ Kekudusan bukanlah sesuatu yang membosankan, 
justru kekudusan adalah senjata yang tidak pernah 
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gagal memberikan kemenangan buat kita anak-
anak Tuhan! 

◼ Ambil komitmen untuk hidup kudus, maka Tuhan 
akan membuat anda mengalami Kemenangan 
gilang gemilang, bahkan tidak terkalahkan.  

 
PENUTUP: 
Lihatlah bahwa kekudusan sebagai hal yang penting 
dalam hidup. Tanpa kekudusan, maka ibarat perang, 
kita maju perang tanpa senjata. Kenakankanlah 
kekudusan dan saudara akan alami kemenangan 
besar. 
 
 
 


