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ANOINTING FOR DOMINION #2 

URAPAN UNTUK BERKUASA #2 

BECOMING KINGDOM WARRIORS 

MENJADI PAHLAWAN KERAJAAN 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan melanjutkan Rhema yang Tuhan 

sedang impartasikan kepada gereja kita, yaitu: 

Anointing for Dominion atau Urapan untuk 

Berkuasa. Minggu lalu kita belajar bahwa sejak 

dari dunia diciptakan, Tuhan sudah 

menciptakan kita untuk berkuasa. Kemudian 

masuk dalam Perjanjian Baru-pun, Tuhan 

meneguhkan lagi yang namanya Urapan untuk 

Berkuasa. Bahkan sampai di Kitab Wahyu pun, 

Tuhan konsisten mempunyai kerinduan supaya 

anak-anakNya berkuasa di bumi. Saya berdoa kita 

semua bisa menerima Anointing for Dominion ini 

dalam hidup kita, bahkan kita terus bertumbuh 

dari satu level ke level dominion yang lebih 

tinggi lagi.  

 
I. SEPERTI APAKAH URAPAN UNTUK 

BERKUASA ITU? 
Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat 
apa yang terjadi dalam hidup Daud ketika Tuhan 
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memperlengkapi dia dengan Urapan untuk 
Berkuasa.  
Baca Mazmur 18:33-46 (TB) 33 Allah, Dialah 
yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan 
dan membuat jalanku rata; 34 yang membuat 
kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri 
di bukit; 35 yang mengajar tanganku berperang, 
sehingga lenganku dapat melenturkan busur 
tembaga. 36 Kauberikan kepadaku perisai 
keselamatan-Mu, tangan kanan-Mu menyokong 
aku, kemurahan-Mu membuat aku besar. 37 
Kauberikan tempat lapang untuk langkahku, dan 
mata kakiku tidak goyah. 38 Aku mengejar 
musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak 
berbalik sebelum mereka kuhabiskan; 39 aku 
meremukkan mereka, sehingga mereka tidak 
dapat bangkit lagi; mereka rebah di bawah kakiku. 
40 Engkau telah mengikat pinggangku dengan 
keperkasaan untuk berperang; Engkau tundukkan 
ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan 
aku. 41 Kaubuat musuhku lari dari padaku, dan 
orang-orang yang membenci aku kubinasakan. 
42 Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada 
yang menyelamatkan, mereka berteriak kepada 
TUHAN, tetapi Ia tidak menjawab mereka. 43 Aku 
menggiling mereka halus-halus seperti debu di 
depan angin, mencampakkan mereka seperti 
lumpur di jalan. 44 Engkau meluputkan aku dari 
perbantahan rakyat; Engkau mengangkat aku 
menjadi kepala atas bangsa-bangsa; bangsa 
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yang tidak kukenal menjadi hambaku; 45 baru 
saja telinga mereka mendengar, mereka taat 
kepadaku; orang-orang asing tunduk menjilat aku. 
46 Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari 
kota kubunya dengan gemetar. 47 TUHAN hidup! 
Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah 
Penyelamatku, 
 
1. URAPAN YANG MENGUBAH ORANG BIASA 

MENJADI PAHLAWAN. 

 Mazmur 18:33-47 33 Allah, Dialah yang 

mengikat pinggangku dengan keperkasaan 

dan membuat jalanku rata;  34 yang 

membuat kakiku seperti kaki rusa dan 

membuat aku berdiri di bukit; 

- TUHAN MAU PAKAI KITA MENJADI 

PAHLAWAN YANG MEMBAWA 

REVIVAL BESAR bagi gereja kita, kota 

kita, bangsa dan negara kita! Saya percaya 

ini yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-

tengah kita: ORANG BIASA 

DIBANGKITKAN DENGAN URAPAN 

DOMINION UNTUK MENJADI 

PAHLAWAN YANG MEMBAWA 

REVIVAL BESAR! 
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2. URAPAN YANG MEMBERI KEMENANGAN.  

 35 yang mengajar tanganku berperang, 

sehingga lenganku dapat melenturkan busur 

tembaga. 

 

3. URAPAN YANG MEMBUAT KITA BESAR.  

 36 Kauberikan kepadaku perisai 

keselamatan-Mu, tangan kanan-Mu 

menyokong aku, kemurahan-Mu membuat 

aku besar. 

 

4. URAPAN YANG MEMBUAT KITA MENJADI 

KEPALA ATAS BANGSA-BANGSA. 

 37 Kauberikan tempat lapang untuk 

langkahku, dan mata kakiku tidak goyah.  38 

Aku mengejar musuhku sampai kutangkap 

mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka 

kuhabiskan;  39 aku meremukkan mereka, 

sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi; 

mereka rebah di bawah kakiku.  40 Engkau 

telah mengikat pinggangku dengan 

keperkasaan untuk berperang; Engkau 

tundukkan ke bawah kuasaku orang yang 

bangkit melawan aku.  41 Kaubuat musuhku 

lari dari padaku, dan orang-orang yang 
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membenci aku kubinasakan.  42 Mereka 

berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang 

menyelamatkan, mereka berteriak kepada 

TUHAN, tetapi Ia tidak menjawab mereka.  

43 Aku menggiling mereka halus-halus 

seperti debu di depan angin, mencampakkan 

mereka seperti lumpur di jalan.  44 Engkau 

meluputkan aku dari perbantahan rakyat; 

Engkau mengangkat aku menjadi kepala 

atas bangsa-bangsa; bangsa yang tidak 

kukenal menjadi hambaku;  45 baru saja 

telinga mereka mendengar, mereka taat 

kepadaku; orang-orang asing tunduk 

menjilat aku.  46 Orang-orang asing pucat 

layu dan keluar dari kota kubunya dengan 

gemetar.  47 TUHAN hidup! Terpujilah 

gunung batuku, dan mulialah Allah 

Penyelamatku, 

 

II. JENIS ORANG YANG DIBERI URAPAN UNTUK 
BERKUASA: BERSUNGGUH HATI TERHADAP 
TUHAN.  
 
a. Siapa yang mau menerima Urapan untuk 

Berkuasa seperti yang Tuhan berikan 
kepada Daud ini?! 
 2 Tawarikh 16:9  Karena mata TUHAN 

menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan 
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kekuatan-Nya kepada mereka yang 

bersungguh hati terhadap Dia. 

 

b. Tuhan berkata: Jangan khawatir urusan yang 
kamu makan, minum, pakai, dst. Jangan 
khawatir urusan makanan sehari-hari, pakaian, 
tempat tinggal, tanah, properti, kendaraan, 
uang sekolah, dst. 
 Matius 6:31-33 31 Sebab itu janganlah kamu 

kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami 

makan? Apakah yang akan kami minum? 

Apakah yang akan kami pakai?  32 Semua 

itu dicari bangsa-bangsa yang tidak 

mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di 

sorga tahu, bahwa kamu memerlukan 

semuanya itu.  33 Tetapi carilah dahulu 

Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 

semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 

 Dan Yesus memberikan kuncinya kepada 

kita: Carilah dahulu Kerajaan Allah dan 

kebenarannya! Utamakan Tuhan terlebih 

dahulu! Bangun Kerajaan Allah dulu! 

Selamatkan jiwa-jiwa dulu! Majukan 

pekerjaan Tuhan dulu! Maka semuanya itu 

akan ditambahkan kepadamu!  

 Daud dapat perkenanan Tuhan dahulu, 

barulah Tuhan suruh Nabi Samuel untuk 
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berikan Anointing for Dominion itu sehingga 

Daud diurapi menjadi raja. 

 Yosua melayani Musa terlebih dahulu 

sepanjang hidupnya, barulah Tuhan memilih 

dia menjadi pemimpin atas seluruh Bangsa 

Israel menggantikan Musa. Inilah Urapan 

untuk Berkuasa itu. 

 Elisa mengikuti Elia terlebih dahulu 

sampai dapat perkenanan Tuhan, barulah 

Tuhan berikan Urapan Dobel Porsi, inilah 

Anointing for Dominion itu.  

- 2 Raja-raja 2:15  Ketika rombongan nabi 
yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, 
mereka berkata: "Roh Elia telah hinggap 
pada Elisa." Mereka datang menemui dia, 
lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke 
tanah. 

- Pertanyaannya: APAKAH ANDA INGIN 
URAPAN UNTUK BERKUASA ITU?! 
APAKAH ANDA MAU MENGUTAMAKAN 
KERAJAAN ALLAH TERLEBIH 
DAHULU?! 

 
III. TUHAN MENCARI BANYAK PAHLAWAN 

UNTUK BEKERJA DI LADANGNYA. 
 
a. Ini adalah satu perumpamaan yang menarik 

yang disampaikan oleh Yesus mengenai hal 
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Kerajaan Sorga. Hal kerajaan Sorga seperti 
tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari 
pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya! 
 Matius 20:1-7   1 “Adapun hal Kerajaan 

Sorga sama seperti seorang tuan rumah 
yang PAGI-PAGI BENAR KELUAR 
MENCARI PEKERJA-PEKERJA UNTUK 
KEBUN ANGGURNYA. 2 Setelah ia 
sepakat dengan pekerja-pekerja itu 
mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh 
mereka ke kebun anggurnya. 3 Kira-kira 
pukul sembilan pagi ia keluar pula dan 
dilihatnya ada lagi orang-orang lain 
menganggur di pasar. 4 Katanya kepada 
mereka: Pergi jugalah kamu ke kebun 
anggurku dan apa yang pantas akan 
kuberikan kepadamu. Dan mereka pun 
pergi. 5 Kira-kira pukul dua belas dan pukul 
tiga petang ia keluar pula dan melakukan 
sama seperti tadi. 6 Kira-kira pukul lima 
petang ia keluar lagi dan mendapati orang-
orang lain pula, lalu katanya kepada 
mereka: Mengapa kamu menganggur saja 
di sini sepanjang hari? 7 Kata mereka 
kepadanya: Karena tidak ada orang 
mengupah kami. Katanya kepada mereka: 
Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. 

 PERTAMA, TUAIAN ANGGUR SANGAT 
MELIMPAH! 

 KEDUA, TUHAN MAU MELIBATKAN 
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SEBANYAK MUNGKIN PAHLAWAN 
UNTUK BEKERJA DI LADANGNYA. 
 

b. LIHAT YANG TUHAN LIHAT DAN RASAKAN 
YANG TUHAN RASAKAN. 
 Pertanyaannya: apakah selama ini 

saudara sudah bisa merasakan isi hati 
Tuhan? Apakah saudara bisa merasakan 
apa yang sedang Tuhan rasakan? 

 KALAU KITA MENGAKU BAHWA KITA 
ANAK TUHAN, KIRA-KIRA APA YANG 
SAUDARA LAKUKAN MELIHAT 
BAPAMU SEDANG MENGHADAPI 
SITUASI SEPERTI ITU? 

 JANGAN SAMPAI KITA MENJADI ANAK 
BAPA YANG PENGANGGURAN!  
 

c. Sadarilah bahwa TUHAN MEMANGGIL KITA 
UNTUK MELAYANI. 
 Yesaya 49:1-3   1 Dengarkanlah aku, hai 

pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-
bangsa yang jauh! TUHAN TELAH 
MEMANGGIL AKU SEJAK DARI 
KANDUNGAN TELAH MENYEBUT 
NAMAKU SEJAK DARI PERUT IBUKU. 2 
Ia telah membuat mulutku sebagai pedang 
yang tajam dan membuat aku berlindung 
dalam naungan tangan-Nya. Ia telah 
membuat aku menjadi anak panah yang 
runcing dan menyembunyikan aku dalam 
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tabung panah-Nya. 3 Ia berfirman 
kepadaku: "Engkau adalah hamba-Ku, 
Israel, dan olehmu Aku akan menyatakan 
keagungan-Ku.” 

 TUHAN MEMANGGIL KITA UNTUK 
MENJADI PAHLAWAN UNTUK 
MENYATAKAN KEAGUNGAN TUHAN! 

 Itu sebabnya segeralah responi 
panggilan Tuhan. Bangkitlah untuk 
melayani Tuhan. SETIAP KALI TUHAN 
MEMANGGIL, BELAJAR UNTUK 
SEGERA MERESPONI! 

 MENOLAK PANGGILAN TUHAN JUSTRU 
MENGAKIBATKAN KITA KEHILANGAN 
ANUGERAH. 

 Saya teringat lagu sekolah minggu yang 
judulnya adalah “dengar Dia panggil 
nama saya”. 
 

b. BUKANKAH MELAYANI TUHAN ADALAH 
SEBUAH KEHORMATAN BESAR?! 
 Lukas 19:29-31   29 Ketika Ia telah dekat 

Betfage dan Betania, yang terletak di 
gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus 
menyuruh dua orang murid-Nya 30 dengan 
pesan: "Pergilah ke kampung yang di 
depanmu itu: Pada waktu kamu masuk di 
situ, kamu akan mendapati seekor keledai 
muda tertambat, yang belum pernah 
ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu 
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dan bawalah ke mari. 31 Dan jika ada orang 
bertanya kepadamu: Mengapa kamu 
melepaskannya? jawablah begini: Tuhan 
memerlukannya.” 

 

PENUTUP: 
Bangkitlah menjadi Pahlawan yang meresponi 
panggilan Tuhan! Jadilah Pahlawan yang 
mengutamakan Kerajaan Allah terlebih dahulu! 
Layanilah Tuhan dengan segenap kemampuan 
anda! Maka semuanya akan ditambahkan! Bahkan 
Tuhan percayakan Urapan untuk Berkuasa. 


