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EXPERIENCING REAL FREEDOM 3 

MENGALAMI KEMERDEKAAN SEJATI 3 

FREEDOM FROM FEAR 

KEMERDEKAAN DARI KETAKUTAN 

 

 

PEMBUKAAN: 

Minggu ini, di bagian ketiga dari seri kotbah 

Experiencing Real Freedom, saya akan bagikan Freedom 

From Fear atau Kemerdekaan dari Ketakutan. Jika 

saudara terima firman Tuhan hari ini dengan hati yang 

terbuka, maka saya percaya satu kelepasan yang besar 

akan kembali terjadi: hidup yang dicekam ketakutan 

akan diubah menjadi hidup yang penuh iman dan 

keberanian! 

 Tidak kebetulan kalau kemarin kita baru saja 
memperingati Hari Kemerdekaan bangsa kita tercinta. 

 Melalui hari bersejarah itu, kita kembali diingatkan 
tentang semangat dan keberanian para pejuang dan 
nenek moyang kita. 

 Kita perlu bangga dan terus melanjutkan perjuangan 
mereka supaya segala pengorbanan mereka tidak sia-
sia. 

 Bayangkan saja waktu itu nenek moyang kita melawan 



Outline Kotbah Experiencing Real Freedom #3 (Minggu, 19 Agustus 2018) 

 2 of 7 

senjata api dengan bambu runcing. Tentunya itu 
bukan hal yang mudah. Kalau kita ada di posisi mereka 
sangat wajar jika kita mengalami ketakutan. Tetapi 
selama para pejuang tidak bisa mengalahkan rasa 
takut mereka, maka tidak akan ada yang namanya 
kemerdekaan. 

 Saya percaya setiap jemaat Keluarga Allah adalah para 
pejuang yang hebat, saudara adalah para pahlawan 
yang gagah perkasa, bahkan kita semua lebih dari 
pemenang. Dan hari ini kita semua akan menang dari 
segala rasa takut dalam hidup kita dan mengalami 
kemerdekaan yang luarbiasa!  

 
I. SALAH SATU HUKUM PERANG TERPENTING: JANGAN 

TAKUT! 
a. Ulangan 20:1-4   1 “Apabila engkau keluar 

berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat 
kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak 
dari padamu, maka janganlah engkau takut 
kepadanya, sebab TUHAN, Allahmu, yang telah 
menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, 
menyertai engkau. 2 Apabila kamu menghadapi 
pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke 
depan dan berbicara kepada rakyat, 3 dengan 
berkata kepada mereka: Dengarlah, hai orang Israel! 
Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan 
musuhmu; janganlah lemah hatimu, janganlah 
takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar 
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karena mereka, 4 sebab TUHAN, Allahmu, Dialah 
yang berjalan menyertai kamu untuk berperang 
bagimu melawan musuhmu, dengan maksud 
memberikan kemenangan kepadamu. 
 Yang baru saja kita baca adalah sepenggal ayat 

tentang HUKUM PERANG. Sadarkah saudara 
bahwa hidup ini adalah peperangan!  Setiap hari 
kita bangun pagi dan memulai aktivitas, kita 
sedang keluar untuk berperang. 

 JANGAN BIARKAN KETEGANGAN BERUBAH 
MENJADI KETAKUTAN! 
- Ketakutan hanya membuat seseorang tidak 

produktif!  
 Kembali ke Ulangan 20 tadi, firman Tuhan 

berkata jangan takut bila kamu melihat tentara, 
kereta atau kuda yang lebih banyak jumlahnya 
dari kamu. 
- Kita harus mengerti bahwa dalam sebuah 

peperangan, kadangkala kita harus berhadapan 
dengan kuda, kereta, tentara yang lebih banyak 
dari kita. Akan tetapi sadarilah bahwa itulah jalan 
menuju Greater Glory! SERINGKALI TUHAN 
MEMAKAI LAWAN YANG LEBIH BANYAK UNTUK 
MENDATANGKAN KEMENANGAN YANG LEBIH 
BESAR. 

b. SALAH SATU STRATEGI PERANG YANG PALING 
BANYAK DIPAKAI OLEH IBLIS ADALAH MENEBAR 
BENIH KETAKUTAN! 
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 1 Petrus 5:8  Sadarlah dan berjaga-jagalah! 
Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti 
singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang 
dapat ditelannya. 

 Inilah cara yang sering dipakai oleh Iblis untuk 
melumpuhkan kita, yaitu menakut-nakuti kita.  

 Inilah strategi yang dipakai Goliat untuk 
melumpuhkan Tentara Israel. 
- 1 Samuel 17:4-11 4 Lalu tampillah keluar seorang 

pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya 
Goliat, dari Gat. Tingginya enam hasta sejengkal. 
5 Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia 
memakai baju zirah yang bersisik; berat baju 
zirah ini lima ribu syikal tembaga. 6 Dia memakai 
penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia 
memanggul lembing tembaga. 7 Gagang 
tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata 
tombaknya itu enam ratus syikal besi beratnya. 
Dan seorang pembawa perisai berjalan di 
depannya. 8 Ia berdiri dan berseru kepada 
barisan Israel, katanya kepada mereka: 
"Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan 
perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan 
kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu 
seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. 
9 Jika ia dapat berperang melawan aku dan 
mengalahkan aku, maka kami akan menjadi 
hambamu; tetapi jika aku dapat mengungguli dia 
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dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi 
hamba kami dan takluk kepada kami." 10 Pula 
kata orang Filistin itu: "Aku menantang hari ini 
barisan Israel; berikanlah kepadaku seorang, 
supaya kami berperang seorang lawan seorang." 
11 Ketika Saul dan segenap orang Israel 
mendengar perkataan orang Filistin itu, maka 
cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. 

- 1 Samuel 17:16 Orang Filistin itu maju 
mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. 
Demikianlah ia tampil ke depan empat puluh 
hari lamanya. 

 Jangan sampai kita dicekam dengan roh 
ketakutan seperti Saul dan seluruh tentara Israel! 

 

II. KUNCI MERDEKA DARI KETAKUTAN. 
1. SADARI BAHWA TUHANLAH YANG MENYERTAI 

KITA. 
 Akar penyebab ketakutan adalah karena 

merasa tidak mampu. 
 Yesaya 41:9-10 9 engkau yang telah Kuambil 

dari ujung-ujung bumi dan yang telah Kupanggil 
dari penjuru-penjurunya, Aku berkata kepadamu: 
"Engkau hamba-Ku, Aku telah memilih engkau dan 
tidak menolak engkau"; 10 janganlah takut, SEBAB 
AKU MENYERTAI ENGKAU, janganlah bimbang, 
sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, 
bahkan akan menolong engkau; Aku akan 
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memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang 
membawa kemenangan. 

 Pertanyaannya: Sudahkah kita sungguh-
sungguh menyadari bahwa Allah selalu beserta 
kita?  
- Ingatlah bahwa nama-Nya IMMANUEL, yang 

berarti Allah beserta kita! 
 3 ARTI IMANUEL BAGI HIDUP KITA. 
 GOD IS WITH US (TUHAN BESERTA DENGAN 

KITA). 
 GOD IS IN US (TUHAN DI DALAM KITA) 
- 1 Korintus 3:16-17 16 Tidak tahukah kamu, 

bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh 
Allah diam di dalam kamu? 17 Jika ada orang 
yang membinasakan bait Allah, maka Allah 
akan membinasakan dia. Sebab bait Allah 
adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 

- JIKA GOD IS WITH US MEMBERIKAN PROTEKSI 
ILAHI, MAKA GOD IS IN US MENDATANGKAN 
PEMBELAAN ILAHI! 

 GOD IS FOR US (TUHAN DI PIHAK KITA) 
- Roma 8:31 Sebab itu apakah yang akan kita 

katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di 
pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?  

- GOD IS FOR US, NOT AGAINT US!  
- Ester 9:1 Dalam bulan yang kedua belas--yakni 

bulan Adar--,pada hari yang ketiga belas, ketika 
titah serta undang-undang raja akan 
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dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang 
Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, 
TERJADILAH YANG SEBALIKNYA: orang Yahudi 
mengalahkan pembenci-pembenci mereka. 

2. PENUHLAH DENGAN PENGURAPAN ROH KUDUS. 
 Pengurapan adalah kemampuan ilahi dari 

Allah.  
 Inilah yang dialami oleh Saul: 
 Jadilah seperti 120 murid yang sekalipun takut 

setelah ditinggal Yesus, namun mereka 
memutuskan untuk berdoa, dan mencari urapan 
Tuhan. 

 

PENUTUP 

Saat kita memutuskan untuk terus berdoa dan mencari 

Tuhan serta urapanNya dalam segala sesuatu yang 

boleh kita alami, maka Tuhan akan menyatakan 

pertolonganNya atas segala ketakutan-ketakutan di 

dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalami 

kemenangan dan kemerdekaan dari segala ketakutan. 


