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ANOINTING FOR DOMINION #1 

URAPAN UNTUK BERKUASA #1 

THE FULLNESS OF CHRIST - KEPENUHAN KRISTUS 

 

PEMBUKAAN: 

Bulan Maret ini saya merasakan bahwa Tuhan sedang 

membawa kita naik level lagi masuk dalam sebuah 

dimensi yang sangat dahsyat yang belum pernah kita 

alami sebelumnya. Bahkan judul seri khotbah bulan 

inipun adalah Rhema yang dari Tuhan sediri: Anointing 

for Dominion atau Urapan untuk Berkuasa.  

 

I. RENCANA TUHAN: TUHAN MAU KITA MEMERINTAH! 

a. Alkitab memberitau kita bahwa Allah 

menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. 

Dengan kata lain, Allah mau kita menjadi 

gambaranNya, mencerminkan diriNya, dan hidup 

seperti Dia. 

 Kejadian 1:27-28  27 Maka Allah menciptakan 

manusia itu menurut gambar-Nya, menurut 

gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan 

perempuan diciptakan-Nya mereka.  28 Allah 

memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada 
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mereka: "Beranakcuculah dan bertambah 

banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, 

berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-

burung di udara dan atas segala binatang yang 

merayap di bumi.” 

- Jadi ternyata sejak dari semula ketika Allah 

menciptakan manusia, yang Tuhan mau adalah 

kita HIDUP SEPERTI ALLAH: fruitfull not 

fruitless (berbuah lebat bukan tanpa buah), 

bertambah banyak bukan berkurang menjadi 

sedikit, menaklukkan bukan ditaklukkan, 

BERKUASA BUKAN DIKUASAI.  

 Saya percaya bahwa mulai sejak sekarang ini 

banyak jemaat Keluarga yang akan dibawa 

Tuhan naik ke level dominion ini. Itu sebabnya 

saya nubuatkan… 

b. Perhatikan baik-baik: Rasul Paulus mendoakan 

supaya kita mengerti level pengharapan seperti 

apakah yang terkandung dalam panggilanNya. 

Artinya banyak yang belum menyadari sedahsyat 

apa panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk 

berkuasa (have dominion).  

 

 Efesus 1:15-23 15 Karena itu, setelah aku 

mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus 
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dan tentang kasihmu terhadap semua orang 

kudus,  16 akupun tidak berhenti mengucap 

syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat 

kamu dalam doaku,  17 dan meminta kepada 

Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang 

mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu Roh 

hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan 

benar.  18 Dan supaya Ia menjadikan mata 

hatimu terang, agar kamu mengerti 

pengharapan apakah yang terkandung dalam 

panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan 

bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang 

kudus,  19 dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita 

yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-

Nya, 

 20 yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan 

membangkitkan Dia dari antara orang mati dan 

mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga,  

21 jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan 

penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-

tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di 

dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang 

akan datang.   
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 (21 Far above all principality, and power, and 

might, and dominion, and every name that is 

named, not only in this world, but also in that 

which is to come:) 

 22 Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di 

bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya 

kepada jemaat sebagai Kepala dari segala yang 

ada.  23 Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu 

kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan 

segala sesuatu. 

- Tangkap rhema ini: KALAU KITA MENGALAMI 

KEPENUHAN KRISTUS, MAKA APA YANG BISA 

KRISTUS LAKUKAN, KITA JUGA BISA LAKUKAN; 

KRISTUS BISA KALAHKAH SAKIT PENYAKIT, 

MAKA KITA BISA KALAHKAN SAKIT PENYAKIT; 

KRISTUS BISA USIR SETAN, MAKA KITA BISA 

USIR SETAN; KRISTUS MELAKUKAN PERKARA-

PERKARA BESAR, DEMIKIAN PULA KITA 

MELAKUKAN PERKARA-PERKARA YANG SAMA 

BAHKAN YANG LEBIH BESAR (SEBAB INI 

ADALAH JANJI KRISTUS SENDIRI).  

c. Ternyata semua karya penebusan Kristus di kayu 

sallib itu punya tujuan untuk mempersiapkan kita 

supaya menjadi suatu kerajaan, dan kita menjadi 

IMAM-IMAM bagi Allah kita, dan kita 
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MEMERINTAH SEBAGAI RAJA DI BUMI. 

 Wahyu 5:9-10 9 Dan mereka menyanyikan suatu 

nyanyian baru katanya: "Engkau layak menerima 

gulungan kitab itu dan membuka meterai-

meterainya; karena ENGKAU TELAH DISEMBELIH 

DAN DENGAN DARAH-MU ENGKAU TELAH 

MEMBELI MEREKA BAGI ALLAH dari tiap-tiap 

suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 10 Dan 

Engkau telah membuat mereka menjadi suatu 

kerajaan, dan menjadi IMAM-IMAM BAGI ALLAH 

KITA, DAN MEREKA AKAN MEMERINTAH 

SEBAGAI RAJA DI BUMI.” 

- TUJUAN KARYA PENEBUSAN KRISTUS DI KAYU 

SALIB ADALAH SUPAYA KITA HIDUP DENGAN 

URAPAN UNTUK BERKUASA (Anointing for 

Dominion).  

 Kesaksian Gereja Tuhan di Nigeria di bawah 

masuk dalam Dimensi Dominion:  

 

II. SYARAT MENDAPATKAN ANOINTING FOR 

DOMINION: AKIL BALIG SEPERTI YESUS.  

a. Coba perhatikan baik-baik: Selama kita belum akil 

balig, kita takluk kepada roh-roh dunia. 
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 Galatia 4:1-3 1 Yang dimaksud ialah: SELAMA 

SEORANG AHLI WARIS BELUM AKIL BALIG, 

SEDIKITPUN IA TIDAK BERBEDA DENGAN 

SEORANG HAMBA, SUNGGUHPUN IA ADALAH 

TUAN DARI SEGALA SESUATU; 2. tetapi ia 

berada di bawah perwalian dan pengawasan 

sampai pada saat yang telah ditentukan oleh 

bapanya. 3. Demikian pula kita: SELAMA KITA 

BELUM AKIL BALIG, KITA TAKLUK JUGA KEPADA 

ROH-ROH DUNIA. 

 Sadarilah bahwa KITA HANYA BISA PENUH 

KUASA DAN MEMERINTAH SETELAH KITA 

DEWASA ROHANI. Janji Firman Tuhan yang 

luarbiasa itu baru bisa tergenapi jika kita 

bertumbuh menjadi anak Tuhan yang dewasa. 

 Galatia 4 itu juga mencatat bahwa 

sesungguhnya SEBAGAI AHLI WARIS KERAJAAN 

SURGA, KITA ADALAH TUAN DARI SEGALA 

SESUATU. 

 Dalam Keluaran 7:1 Tuhan berkata kepada Musa 

bahwa Tuhan mengangkat Musa menjadi allah 

bagi Firaun.  

 Bahkan kata ”Tuan” dari segala sesuatu, berasal 

dari kata KURIOS yang berasal dari kata KUROS 

yang artinya SUPREMACY IN AUTHORITY.  

http://alkitab.me/Galatia/4/2
http://alkitab.me/Galatia/4/3
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 KURIOS sendiri dapat diartikan sebagai 

controller atau pemegang kendali/penguasa. 

 Itu sebabnya di tahun 2019 the Year of Great 

Miracles ini, jangan hanya berharap great 

miracles dari Tuhan, tetapi terlebih dahulu 

jadilah Great Christian! Grown Up Christian! 

b. Mari kita perhatikan bagaimana Yesus mengalami 

akil balig sehingga dia bisa hidup dengan 

Anointing for Dominion itu (Hidup dan Berkuasa). 

 Lukas 2:52  Dan Yesus makin bertambah besar 

dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan 

makin dikasihi oleh Allah dan manusia. 

- Luke 2:52   And Jesus increased in wisdom and 
stature, and in favour with God and man. 

 Ternyata Yesus mengalami akil balig karena dia: 

1. Increase in wisdom/Meningkat dalam 

hikmat.  

2. Increase in Stature/Meningkat dalam ukuran 

(kedewasaan jasmani dan rohani ). 

3. Increase in Favor with God and 

man/Meningkat dalam kasih perkenanan di 

hadapan Allah dan manusia.  

 Kalau kita ingin seperti Yesus, yaitu: hidup dalam 

Urapan Untuk Berkuasa ini; maka kita harus akil 
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balig dalam 3 hal ini. Inilah kuncinya! Inilah 

rahasianya! Inilah yang akan meyakinkan Tuhan 

untuk mempercayai kita dengan Anointing for 

Dominion. Siapa yang mau? 

 Inilah yang disebut dengan Kepenuhan Kristus! 

 

III. 3 KEPENUHAN KRISTUS 

1. MENINGKAT DALAM HIKMAT.  
 Ternyata untuk akil balig, Yesus harus 

meningkat dalam hikmat.  

 Demikian pula seharusnya dengan kita, kalau 

kita ingin akil balig dan dipercaya dengan 

Urapan untuk Berkuasa, maka kita harus 

meningkat dalam hikmat.  

- Alasan Rasul Paulus bisa dipakai Tuhan jauh 

lebih besar daripada murid-murid Yesus 

yang lain adalah karena dia adalah orang 

yang suka belajar, sangat haus belajar, terus 

belajar, meningkat dalam hikmat, sampai 

hikmatnya sangat besar. Dialah yang menulis 

2/3 Kitab Perjanjian Baru. Dialah yang dipakai 

untuk menyebarkan Injil sampai ke bangsa-

bangsa. Dampak pelayanannya jauh lebih 

besar dibandingkan murid-murid Yesus yang 
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lain. Mengapa? Karena dia akil balig dalam 

hikmatnya. Dia BUKAN HANYA RAKSASA 

DALAM DOA, TAPI DIA JUGA RAKSASA 

DALAM HIKMAT.  

 Kesaksian:  

2. MENINGKAT DALAM UKURAN (KEDEWASAN 
JASMANI DAN ROHANI).  
 Ternyata untuk Yesus akil balig, Yesus juga 

harus meningkat dalam kedewasaan secara 

jasmani maupun rohani. Dengan kata lain, 

secara umur dia juga bertambah, secara tubuh 

jasmani dia bertumbuh, tapi terlebih lagi 

kedewasaan rohaninya juga meningkat pesat.  

- Sadarilah satu kebenaran ini: BERTAMBAH 

TUA ITU PASTI, TAPI BERTUMBUH DEWASA 

ITU SEBUAH PILIHAN.  

 Demikian pula halnya dengan kita, kalau kita 

ingin diperlengkapi dengan Anointing for 

Dominion, maka kita harus meningkat dalam 

karakter! 

 Kesaksian:  

3. MENINGKAT DALAM KASIH PERKENANAN DI 
HADAPAN ALLAH DAN MANUSIA.  
 Yang ketiga, untuk Yesus mencapai akil balig, 

maka Yesus harus meningkat dalam kasihNya: 
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mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama (Love 

God Love People with Passion). Saya percaya 

karena Yesus bertumbuh dalam kasihNya, 

maka sebaliknya Dia pun memperoleh kasih 

dari Allah dan manusia juga.  

 1 Raja 3:3-5 3 Dan Salomo menunjukkan 

kasihnya kepada TUHAN dengan hidup 

menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya; 

hanya, ia masih mempersembahkan korban 

sembelihan dan ukupan di bukit-bukit 

pengorbanan.  4 Pada suatu hari raja pergi ke 

Gibeon untuk mempersembahkan korban, 

sebab di situlah bukit pengorbanan yang paling 

besar; seribu korban bakaran 

dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu.  5 

Di Gibeon itu TUHAN menampakkan diri 

kepada Salomo dalam mimpi pada waktu 

malam. Berfirmanlah Allah: "Mintalah apa 

yang hendak Kuberikan kepadamu.” 

- Dalam Bahasa Inggrisnya, ayt 3a: And 

Solomon loved the LORD…. Artinya: Dan 

Salomo mengasihi Tuhan… Salomo cinta 

Tuhan…. 

 Saya berdoa level kasih kita kepada Tuhan 

bertumbuh sampai di titik akil balig, sehingga 
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Tuhan tau bahwa yang kita kejar bukan 

mamon, yang kita kejar bukan kekayaan, yang 

kita kejar bukan nama besar, yang kita kejar 

bukan mobil mewah/rumah besar/deposito 

banyak/dst. Tapi yang kita kejar adalah 

menyenangkan hati Tuhan, mengharumkan 

nama Tuhan, memperluas Kerajaan Tuhan.  

 Bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi juga 

mengasihi sesama. Dimulai dari Love God with 

Passion, tapi kemudian harus Love People 

with Passion.  

- Justru MELALUI ANOINTING FOR REVIVAL 

ini, Tuhan akan pakai kita secara luarbiasa 

untuk mendatangkan GREAT REVIVAL / 

KEBANGUNAN ROHANI BESAR! 

 Kesaksian:  

 

PENUTUP 

Alamilah kepenuhan Kristus ini dalam hidup anda, maka 

Tuhan akan memperlengkapi anda dengan Urapan 

untuk Berkuasa ini.  

 


