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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan bahwa di dalam kehidupan nyata tentara Allah tidak 

dapat menang dengan kekuatan sendiri, diperlukan pengurapan Roh Kudus  

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid menyadari pentingnya pengurapan. 

2. Setiap murid mengerti tujuan Allah mengurapinya, yaitu untuk menyelesaikan 

pekerjaan Allah. 

3. Setiap murid hidup dalam pengurapan Roh Kudus. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Pentingnya pengurapan Roh Kudus  

2. Cara mendapat pengurapan 

3. Menjaga pengurapan 

 

Pendalaman 

 

Setiap murid didoakan agar mendapatkan pengurapan sebagai tentara Allah yang 

tangguh dalam menghadapi proses pemurnian, dan menjadi tentara Allah yang 

berhasil. 
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engurapan adalah kemampuan ilahi yang membuat kita bisa melakukan apa yang 

sebetulnya kita tidak mampu lakukan. Pengurapan akan membuat kita berubah 

dari level natural ke level supernatural. Sebagai Tentara Allah kita membutuhkan 

pengurapan dari Tuhan, karena sebagai manusia kemampuan kita terbatas. 

Petrus murid yang kelihatannya paling radikal, tetapi ketika masalah dan tantangan terjadi 

dia ketakutan dan menyangkal Tuhan Yesus, Murid-murid yang lain pun tercerai-berai, 

bahkan tercatat hanya tinggal satu murid yaitu Yohanes, yang menemani Maria ibu Yesus 

menyaksikan Tuhan Yesus di Salib. Mereka bersama Yesus setiap saat, melihat mujizat 

Yesus, menerima pengajaran langsung dari Yesus, tapi nyatanya mereka masih mengalami 

ketakutan. 

A. Pentingnya Pengurapan Roh Kudus 

Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan 
menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 
(Kisah Para Rasul 1:8) 

Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, 
demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi 
mereka dan berkata: "Terimalah Roh Kudus. (Yohanes 20: 21-22) 

Sesuatu yang dahsyat terjadi, ketika para murid menerima pengurapan Roh Kudus 

maka mereka memiliki keberanian untuk menjadi Tentara Allah, mereka bukan lagi 

seorang pengecut dan pecundang. Mereka berjuang dengan gigih bagi kerajaan Allah, 

sampai sebagian besar dari mereka mati sebagai martir. 

Jenis perjuangan Tentara Allah berbeda dengan tentara di dunia. Perjuangan kita 

bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh kegelapan.  Kita perlu 

pengurapan Roh Kudus untuk bisa memenangkan peperangan ini.  Tanpa pengurapan 

Roh Kudus, tentara Allah tidak mampu melakukan hal-hal besar, karena itu mintalah 

pengurapan Roh Kudus. 

B. Cara Mendapat Pengurapan 

Bagaimana agar mendapat pengurapan? 

1. Membuka Hati bagi Roh Kudus  

Ketika hati Saudara tertutup untuk karya Roh Kudus, maka Saudara tidak akan 

mengalami kepenuhan pengurapan dari Tuhan.  Seperti halnya ketika Saudara 
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mau menuang air dalam gelas maka air tersebut tidak akan memenuhi gelas bila 

tutup gelas tidak Saudara buka.  Oleh karena itu buka hati dan terima pengurapan 

Roh Kudus dengan sepenuhnya. 

2. Memiliki Kerinduan 

Elisa memiliki kerinduan untuk menerima pengurapan Elia, kerinduan yang kuat 

itu, membuat dia tetap mengikuti Elia apapun tantangannya, dan akhirnya dia 

mendapatkan pengurapan double porsi.  Milikilah kerinduan yang kuat dengan 

pengurapan yang dari Tuhan.  Semakin kuat kerinduan saudara, itu semakin kuat 

menarik kepenuhan pengurapan Roh Kudus dalam hidup Saudara, sehingga 

Saudara mendapatkan kekuatan double porsi untuk menjadi Tentara Allah, 

kekuatan double porsi untuk menjadi KKS yang bermultiplikasi. 

C. Menjaga Pengurapan  

Bagaimana menjaga agar pengurapan tetap ada dalam hidup dan pelayanan kita? 

1. Taat pada Pimpinan Roh Kudus  

Roh Kudus adalah satu pribadi.  Sepatutnya kita memperlakukan Roh Kudus 

sebagai pribadi.  Kadang-kadang seseorang bangga dengan pengurapan yang 

pernah diterimanya, tetapi dalam langkah hidup selanjutnya ia tidak pernah 

melibatkan Roh Kudus.  Ini sama dengan mendukakan Roh Kudus.  Padahal Roh 

Kudus adalah pribadi yang diutus untuk menyertai kita selama-lamanya (Yohanes 

14:16).  Ia mau dilibatkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya 

terbatas ketika kita di gereja. 

Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu 
menjelang hari penyelamatan. (Efesus 4:30) 

2. Hidup dalam Firman Tuhan 

Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan Firman Tuhan, karena Bapa – 

Firman – Roh Kudus adalah tiga pribadi yang esa.  Kadang-kadang kita sulit 

membedakan, apakah ini suara Roh Kudus, suara diri sendiri, atau suara iblis.  Di 

sini pentingnya kita hidup dalam Firman.  Dengan Firman Tuhan kita bisa 

mengerti bahwa yang kita terima itu benar-benar suara Roh Kudus atau bukan.  

Tanpa kontrol Firman Tuhan, seseorang bisa menjadi kemeroh (serba roh) lalu 

terjebak pada tipu daya suara iblis. 
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3. Mempergunakan Pengurapan Allah sesuai Tujuan Allah 

Tujuan pengurapan diberikan kepada gereja Tuhan adalah supaya kita memakai 

pengurapan itu untuk menjadi saksi dalam menjalankan Amanat Agung (Kisah 1:8), 

yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa.  Bukan untuk pamer kehebatan!  Bagi kita, 

pengurapan sangat kita perlukan ketika kita masuk kegerakan penyelamatan jiwa.  

Kesaksian yang diurapi, doa yang penuh kuasa, mukjizat dalam pelayanan, dan 

kepemimpinan yang membawa dampak, akan membawa orang datang kepada 

Tuhan Yesus. 

4. Menjaga Kesatuan 

Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda-beda untuk setiap angota tubuh 

Kristus.  Tetapi bila setiap anggota tubuh Kristus itu bersatu, barulah tubuh itu 

dapat menjalankan fungsinya.  Daud bermazmur tentang keindahan kesatuan itu 

dan dahsyatnya pengurapan yang diberikan Tuhan untuk kesatuan anak-anak-Nya. 

1Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara 
diam bersama dengan rukun!  2Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, 
yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.  3Seperti embun gunung Hermon 
yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, 
kehidupan untuk selama-lamanya. (Mazmur 133:1-3) 

Saat ini, pastikan Saudara menerima pengurapan Roh Kudus, pertahankan untuk hidup 

dalam pengurapan, dan alamilah kedahsyatan melayani dalam pengurapan Roh Kudus. 

 

 


